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Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Приватизовано шляхом продажу на аукціоні
в електронній формі
Черкаська область

1. Нежитлові приміщення загальною площею 140,1 м2 за адресою: 18000,
м. Черкаси, вул. Хрещатик, 188. Приватизовано фізичною особою за 1629434,40
грн, у т.ч. ПДВ – 271572,40 грн.

Підлягають приватизації шляхом продажу
на аукціоні
Перелік
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 02.03.2017 № 341)

Херсонська область

1. Адмінбудівля (літ. А) загальною площею 112,1 м2 за адресою: Херсонська
обл., Іванівський р-н, смт Іванівка, вул. Миру (Крупської), 7, що перебуває на балансі
Управління Південного офіса Держаудитслужби в Херсонській області.
2. Гараж (приміщення № 2) (літ. А) загальною площею 21,9 м2 за адресою: Херсонська обл., Іванівський р-н, смт Іванівка, вул. Миру (Крупської), 7а, що перебуває
на балансі Управління Південного офіса Держаудитслужби в Херсонській області.

Перелік
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 01.03.2017 № 334)

1. Нежитлове приміщення № 22 загальною площею 415,9 м2 за адресою: 49000,
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. В’ячеслава Липинського (Ширшова), 9 (колишній балансоутримувач ВАТ «Дніпромеханомонтаж» (код за ЄДРПОУ 01415246).

Оголошення про вивчення попиту

Передплатний індекс 22437

Пропонуються до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкти державної власності групи А разом із земельними ділянками:

УСЕ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ – В ОДНОМУ ВИДАННІ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ!

передплата – 2017
«Державний інформаційний бюлетень
про приватизацію»
з додатком – газетою

«Відомості приватизації»

Харківська область

Передплату можна оформити на сайті www.presa.ua
чи у будь-якому поштовому відділенні.
Необхідні дані Ви знайдете в Каталозі видань України
на 2017 рік, с. 105

Індекс та назва видання

Вартість
Періодич- передплати, грн
ність
3 міс.

22437

Комплект у складі:
журналу «Державний інформацій
ний бюлетень про приватизацію» (укр.).
Законодавчі, нормативно-методичні та інформаційні
матеріали щодо приватизації
газети «Відомості приватизації» – додатка до «Державного інформаційного бюлетеня про
приватизацію» (укр.). Інформація про проведення
процедур приватизації майна

4 рази
на рік

124,36
2 рази
на тиждень

Телефон редакції (044) 200-33-77,

з питань розповсюдження (044) 200-35-81
Придбати журнал і газету вроздріб
можна в приміщенні ФДМУ
(тел. (044) 254-31-57, моб. тел. (067) 933-69-57,
Меліхова Ольга Миколаївна)

У ФДМУ за номерами телефонів:
(044) 254-29-76 – працює гаряча лінія;
(0-800) 50-56-46 – працює безкоштовна
гаряча лінія з питань приватизації

Фонд
державного
майна України
Приватизація та можливості
інвестування в Україні
www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua

Львівська область

Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі:
двоповерхова нежитлова будівля майстерні (Б-1) загальною площею 234,8 м2; нежитлова будівля гаража (В-1) загальною площею 393,0 м2; нежитлова будівля прохідної (Г-1) загальною площею 21,2 м2; водонапірна башта, огорожа за адресою:
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Садковичі, вул. Л. Українки, 127.
Група інвентарних об’єктів перебуває на балансі Самбірського управління водного господарства. Орієнтовна площа земельної ділянки: 1,4 га.
Більш докладну інформацію щодо об’єкта можна отримати за тел. (032) 261-62-14.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 днів з дня
опублікування цієї інформації за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців,
3, кімн. 5, Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області.
Нежитлова двоповерхова будівля загальною площею 854,5 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Мироносицька, 21.
Нежитлова двоповерхова цегляна будівля з підвалом перебуває на державному
обліку як пам’ятка архітектури та містобудування місцевого значення та на балансовому обліку Департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної
державної адміністрації. Основні конструктивні елементи: фундамент цегляний,
стіни цегляні, покрівля металева, перекриття дерев’яні, підлога дерев’яна. Внутрішній стан приміщень незадовільний. Інженерне встаткування – електроосвітлення,
водопровід, каналізація, опалення від ТЕЦ. Земельна ділянка окремо під об’єктом не
виділена, орієнтовна площа: 0,07 га. Об’єкт перебуває в оренді до 08.12.2031.
Більш докладну інформацію щодо зазначеного об’єкта можна отримати за
телефоном (057)700-75-60.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 днів з дати
опублікування цього оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, e-mail: kharkiv@spfu.gov.ua, РВ ФДМУ по Харківській області.

Вінницька область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва: приміщення їдальні загальною площею 308,8 м2 .
Адреса об’єкта: 24500, Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Сонячна, 6.
Зберігач: ПрАТ «Агропереробник», код за ЄДРПОУ 00374025, адреса: 24500,
Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Сонячна, 6.
Інформація про об'єкт: приміщення їдальні літ «А», 1970 року побудови, загальною площею 308,8 м2 є одноповерховою прибудовою до будівлі одного із цехів колишнього Ямпільського консервного заводу, перебуває в незадовільному стані.
Початкова ціна без урахування ПДВ – 96 037,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ –115 244,40 грн; ПДВ – 19 207,40 грн.
Умови продажу:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 1 152,44 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327і990, одержувач
коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області. Грошові кошти в розмірі 11 524,44 грн,
що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області. Кінцевий термін прийняття заяв на
участь в аукціоні – 27.03.2017 включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 31.03.2017 Товарною біржею «Вінницька товарна універсальна біржа», час початку аукціону – 14.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 16.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються
в електронному вигляді до Товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа»
на електронну адресу: https://vtub.vn.ua до 17.00. Протягом двох календарних днів
з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної
біржі «Вінницька товарна універсальна біржа» (21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке
шосе, 23, тел. 0432 66-25-92) 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). Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні
за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ
по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 67-26-08,
час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю з 8-00 до 16-00.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: господарський корпус з котельнею загальною площею 319,7 м2.
Адреса об’єкта: 24600, Вінницька обл., смт Крижопіль, вул. Залізної дивізії, 30.
Балансотримач: ПАТ «Крижопільське АТП-10539», код за ЄДРПОУ 05461059.
Адреса балансоутримувача: 24600, Вінницька обл., смт Крижопіль, вул. Залізної дивізії, 30.
Відомості про об’єкт: нежитлова одноповерхова цегляна будівля господарського корпусу з котельнею загальною площею 319,7 м2, 1969 року побудови, не
експлуатується, стан задовільний.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0536 га. Кадастровий номер земельної ділянки: 0521955100020030056. Категорія земель: землі
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Цільове призначення: для виробничих потреб. Обмеження не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 128 200,00 грн, ПДВ – 25 640,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 153 840,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів
з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта державної
власності сплатити ціну продажу об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом приймання-передавання.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 1 538,40 грн.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в ГУДКСУ у
Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ
ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 15 384,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172,
код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні: 27.03.2017 включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 31.03.2017 товарною біржею «Вінницька товарна універсальна біржа» (www.vtub.vinnica.ua), час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа» на електрону адресу: tb_vtub@ukr.net, тел.(0432) 66-25-92,
до 17.00. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Вінницька товарна універсальна
біржа» (21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23) 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). Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області
за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. (0432) 67-26-08, час роботи
з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю з 8.00 до 16.00.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс Державного комерційного торгового підприємства «Комбінат шкільного харчування».
Адреса об’єкта: 85327, Донецька область, м. Мирноград, мкр-н Молодіжний, 58. Ідентифікаційний код – 20314278.
До складу ЄМК входять основні засоби у кількості 57 одиниць та малоцінний
інвентар у кількості 737 одиниць. Об’єкти нерухомості, що входять до складу ЄМК:
частина нежитлової будівлі загальною площею 1545,9 м2 за адресою: 85327, Донецька обл., м. Мирноград, мкр-н Молодіжний, 58, та нежитлова будівля літ. «Б-1»
загальною площею 332,9 м2, частина нежитлової будівлі літ. «В-1» загальною площею 38,0 м2 за адресою: Донецька обл., м. Мирноград, вул. Курська, 19. Земельні
ділянки під об’єктами нерухомості не оформлені.
Основним напрямом діяльності є забезпечення харчування учнів загальноосвітніх шкіл м. Мирноград.
Кількість штатних працівників – 12 одиниць, у складі: директор, головний
бухгалтер, бухгалтер, кондитери 4-го, 6-го розрядів, кухонний робітник, сторожі,
прибиральниця.
Баланс (тис. грн):
Звітний період
Актив
2014 рік
2015 рік
2016 рік
Необоротні активи
257,3
254,5
242,8
Оборотні активи
44,1
1,4
8,5
Витрати майбутніх періодів
–
–
–
Необоротні активи та групи вибуття
–
–
–
Баланс
301,4
255,9
251,3
Пасив
Власний капітал
115,1
115,1
122,5
Забезпечення наступних витрат і платежів
–
–
–
Довгострокові зобов’язання
5,0
–
–
Поточні зобов’язання
181,3
140,8
128,8
Доходи майбутніх періодів
–
–
–
Баланс
301,4
255,9
251,3
Рентабельність підприємства за 2016р. становить 5,96%.
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище відсутні.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 746 400,00 грн., ПДВ – 349 280,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 2 095 680,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
збереження основного профілю (виду) діяльності підприємства; недопущення
звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника
чи уповноваженого ним органу протягом 6 місяців від дня переходу до нього права
власності; створення безпечних умов праці та дотримання санітарних норм під час
експлуатації об’єкта; оплата за об’єкт здійснюється у строки, передбачені чинним
законодавством; здійснення державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомості, що входять до складу ЄМК, відповідно до вимог чинного законодавства
протягом шести місяців після підписання акта передачі державного майна; після
придбання об’єкта його новий власник стає правонаступником прав і обов’язків
приватизованого підприємства відповідно до умов договору купівлі-продажу та законодавства України; протягом року, з моменту набуття покупцем права власності
на придбаний об’єкт, покупець зобов’язаний в установленому законодавством порядку здійснити державну реєстрацію припинення юридичної особи – Державного
комерційного торгового підприємства «Комбінат шкільного харчування»; не перешкоджати Регіональному відділенню ФДМУ по Донецькій області у здійсненні конт
ролю за виконанням умов договору купівлі-продажу, надавати необхідні матеріали,
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відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу до підписання акта підсумкової перевірки; у разі порушення покупцем зобов’язань щодо
збереження основного профілю (виду) діяльності, термінів оплати за придбаний
об’єкт встановлюється відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства; подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов
договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з Регіональним відділенням
ФДМУ по Донецький області із забезпеченням переходу до нового власника всіх
зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності
за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав
та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни у сумі
17,00 грн (без ПДВ) та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на
р/р 37187001011314 в банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ
13511245, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 209 568,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172, ЄДРПОУ
13511245, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої
приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого
наказом ФДМУ від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни
проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д, та Ж, затвердженого
наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено Товарною біржою «Універсальна товарно-сировинна біржа» 31.03.2017.
Час внесення цінових пропозицій (початку аукціону) – 10.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Максимальний рівень зниження ціни об’єкта державної власності становить 30% від початкової ціни продажу.
Заява на участь в аукціоні за методом зниження ціни та фотокопії документів,
що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної
біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» http://www.utsb.kiev.ua. Протягом
двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону за методом зниження ціни зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа» (01021, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, (вул. Воровського),
51, оф. 11) оригінали заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні за методом зниження ціни – 27.03.2017 до 17.00.
Винагорода організатора аукціону за методом зниження ціни – Товарній біржі
«Універсальна товарно-сировинна біржа» виплачується покупцем у розмірі одного
відсотка від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 20 956,80 грн.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057)700-03-14.

Одеська область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення магазину загальною площею 252,0 м2,
що орендуються СПД «Присяжний С. А.».
Адреса об’єкта: 66300, Одеська обл., м. Котовськ, вул. Бочковича, 92а.
Балансоутримувач: відсутній.
Інформація про об'єкт: нежитлові приміщення загальною площею 252,0 м2,
які використовуються під магазин. Одноповерхова будівля, в якій знаходяться
зазначені приміщення, побудована у 1956 році: стіни з каменю черепашнику, перекриття – з залізобетонних плит; складається з тринадцяти суміжно-роздільних
приміщень. Приміщення забезпечені електро-, водопостачанням та каналізацією,
перебувають у задовільному стані. Об’єкт перебуває в оренді у СПД «Присяжний
С. А» до 23.03.2017. За час оренди орендарем здійснені за власні кошти невід’ємні
поліпшення орендованого майна.
Вартість частки орендаря в об’єкті приватизації з урахуванням ПДВ – 122 862,00
грн, без урахування ПДВ – 102 385,00 грн, ПДВ – 20 477,00грн.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 593 496,94 грн, ПДВ – 318 699,39 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 912 196,33 грн.
Умови продажу: покупець сплачує регіональному відділенню кошти за державну
частку в зазначеному об’єкті, яка дорівнює фактичній ціні продажу цього об’єкта за
вирахуванням вартості поліпшень орендованого майна, що становить 122 862,00 грн
(в т.ч. ПДВ – 20477,00 грн). Вартість вказаних поліпшень (з ПДВ) покупець сплачує
орендарю – СПД «Присяжний С. А.» на розрахунковий рахунок № 26009511073401
в ПАТ «Акціонерний банк «Південний», МФО 328209, код 1909211678.
Подальше використання об’єкта визначає покупець. Утримання об’єкта та
прилеглої території у належному санітарно-технічному стані. Питання відведення
земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішуватиметься покупцем самостійно
згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184004004570 в
банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач: РВ ФДМУ по Одеській області.
Грошові кошти в розмірі 191 219,64 грн, що становить 10% від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37318033000044; МФО 820172; код 20984091; Банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 7 квітня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 14.00.
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні в електронній формі –
3 квітня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 №1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.09.2015 за №1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів,
що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Центральної універсальної біржі на електрону адресу info@centrex.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати Центральній універсальній біржі (адреса: 36020, м. Полтава,
вул. Стрітенська, 36, офіс 214) 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 Фонду державного майна
України від 17 квітня 1998 року № 772 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування за сприяння Регіонального відділення ФДМУ по Одеській області.
Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні ФДМУ по
Одеській області за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11 поверх, каб. 1114; тел. 728-72-62 .
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення другого поверху п’ятиповерхового будинку загальною площею 88,7 м2.
Адреса об’єкта: 68400, Одеська обл., м. Арциз, вул. Добровольського, 3а, оф. 39.

Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України в
Арцизькому районі Одеської області.
Адреса балансоутримувача: 68400, Одеська область, м. Арциз, вул. 28 Червня, 88.
Інформація про об'єкт: об’єкт знаходиться на другому поверсі п’ятиповерхового
житлового будинку. Вхід до об’єкта здійснюється через загальний сходовий майданчик. Складається з дев’яти приміщень, трьох балконів та лоджії, загальною
площею 88,7 м2. Рік введення в експлуатацію – 1980. Приміщення наразі ніяк не
використовуються, потребують капітального ремонту. Забезпечено енерго- та
водопостачанням, каналізацією.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 361 192,64 грн. ПДВ – 72 238,53 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 433 431,17 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець. Утримання
об’єкта у належному санітарно-технічному стані.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184004004570 в
банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач: РВ ФДМУ по Одеській області.
Грошові кошти в розмірі 43 343,12 грн, що становить 10% від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37318033000044; МФО 820172; код 20984091; банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 7 квітня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 14.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 16.00.
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні в електронній формі –
3 квітня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Центральної універсальної біржі на
електрону адресу info@centrex.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати Центральній універсальній біржі (36020, м. Полтава, вул. Стрітенська, 36, оф. 214) 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 Фонду державного майна
України від 17 квітня 1998 року № 772 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування при сприянні Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Одеській області.
Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні ФДМУ по
Одеській області за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11 поверх, каб. 1114; тел. 728-72-62 .
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: приміщення складу № 16 (955360.1.ААБАЛД733).
Адреса об’єкта: 66410, Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Жеребкове, вул. Привокзальна, 4.
Зберігач: ТОВ «Кононівський елеватор», ЄДРПОУ 32284263.
Адреса зберігача: 66410, Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Жеребкове,
вул. Привокзальна, 4.
Інформація про об'єкт: частина приміщень в окремо розташованій кам’яній
одноповерховій будівлі складу зерна, яка знаходиться біля залізничної колії залізничної станції «Жеребкове». Площа приміщення – 414,8 м2, висота – 3,5 м.
Приміщення складу має два окремих входи, але окремого виїзду/в’їзду з території
підприємства немає. Рік введення в експлуатацію – 1967. Об’єкт не використовується, потребує ремонту. Земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 309 300,00 грн. ПДВ – 61 860,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 371 160,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець. Утримання
об’єкта та прилеглої території у належному санітарно-технічному стані. Питання відведення земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184004004570 в
банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач: РВ ФДМУ по Одеській області.
Грошові кошти в розмірі 37 116,00 грн, що становить 10% від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37318033000044; МФО 820172; код 20984091; банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 31 березня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 14.00.
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні в електронній формі –
27 березня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів,
що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Центральної
універсальної біржі https://centrex.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної біржі (36020, Україна,
м. Полтава, вул. Стрітенська, 3б, оф. 214) 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 Фонду державного майна
України від 17 квітня 1998 року № 772 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування при сприянні Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Одеській області.
Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні ФДМУ по
Одеській області за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й
поверх, каб. 1114; тел. 728-72-62 .

Рівненська область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля складу-магазину загальною площею 165,4 м2
(разом із земельною ділянкою).
Місцезнаходження об’єкта: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, пров. Центральний, 12.
Балансоутримувач: ПАТ «Дубноцукор», 35600, Рівненська обл., м. Дубно, пров.
Центральний, 1, код за ЄДРПОУ 00372753.
Відомості про об’єкт приватизації: нежитлова одноповерхова будівля складумагазину, розташована в периферійній зоні міста. Будівля складу-магазину збудована в кінці 50-х років. В будівлі складу-магазину є допоміжне приміщення. Будівля
має два входи. Будівля тривалий час не експлуатується та не проводились поточні

ремонти. Інженерно-технічні мережі в будівлі відсутні. Подальше використання
об’єкта можливе після проведення будівельно-ремонтних робіт.
Відомості про земельну ділянку: площа – 458 м2. Категорія земель: землі
житлової та громадської забудови. Цільове призначення: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (обслуговування нежитлової
будівлі, складу-магазину). На земельній ділянці діють спеціальні обмеження на
використання частини земельної ділянки в охоронних зонах інженерно-технічних
комунікацій площею 140 м2, зокрема в межах проходження каналізації та теплотраси. Кадастровий номер: 5610300000:03:002:0327.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 228 819,00 грн, у т.ч. будівля магазину –
185 266,00 грн, земельна ділянка – 43 553,00 грн.
ПДВ – 45 763,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 274 582,80 грн, у т.ч. будівля
магазину – 222 319,20 грн, земельна ділянка – 52 263,00 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання покупцем
термінів оплати за придбаний об’єкт; дотримуватись санітарно-екологічних норм
експлуатації об’єкта приватизації, правил пожежної безпеки та утримання прилеглої
території в належному санітарному стані; здійснити реєстрацію нерухомого майна та земельної ділянки, яке входить до складу об’єкта, в установленому законом
порядку; подальше відчуження об’єкта аукціону за договором купівлі-продажу до
моменту підписання сторонами підсумкового акта перевірки виконання умов даного договору можливе лише за згодою органу приватизації. У разі зміни власника
об’єкта покупець повинен покласти всі зобов’язання за цим договором на нового власника. Новий власник у двотижневий термін з дня переходу до нього права
власності на об’єкт подає до державного органу приватизації копії документів, що
підтверджують перехід до нього права власності. Покупець сплачує винагороду
організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта
приватизації. Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00
грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на рахунок
№ 37184006000095, банк УДКСУ в м. Рівне, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432,
одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 27 458,28 грн, що становить 10% від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805 Державної казначейської служби України м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 27 березня 2017 року включно до 17.15.
Аукціон в електронній формі буде проведено 31 березня 2017 року Українською універсальною біржею (www.uub.com.ua). Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Заява на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної
біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української
універсальної біржі (36039 м. Полтава, вул. Шевченка,52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Одержати додаткову інформацію можна за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77,
тел. (0362) 63-58-19, 26-25-56.

Херсонська область, АРК
та м. Севастополь
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля колишнього пожежного депо, літ. Б, загальною площею
34,6 м2.
Адреса: Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Львове, вул. Набережна, б/н.
Балансоутримувач об’єкта: ПАТ «Бериславський елеватор».
Відомості про об’єкт: об’єктом є одноповерхова будівля висотою 3,10 м. Стан
утримання незадовільний, не підведені комунікації водопостачання, каналізації. Відсутні підвальні приміщення та вентиляція. Обладнання відсутнє. Фундамент, цоколь та
стіни – бутові, є тріщини. Підлога бетонна, наявні вибоїни. Дах критий шифером.
Умови продажу та експлуатації об’єкта:
сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; подальше використання об’єкта визначає покупець; експлуатацію об’єкта здійснювати відповідно до санітарних, технічних, пожежних та екологічних норм; подальше
відчуження та передача в заставу в період контролю регіональним відділенням за
виконанням умов договору купівлі-продажу здійснювати виключно за погодженням з органом приватизації із забезпеченням переходу до нового власника всіх
зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 24 912,00 грн, ПДВ – 4 982,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 29 894,40 грн.
Засоби платежу: для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму
(17,00 грн) та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на рахунок одержувача – Регіонального відділення ФДМУ в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі, р/р 37183003000014, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача: ГУДКУ в Херсонській області, МФО 852010.
Для участі в аукціоні грошові кошти за об’єкт у сумі 2 989,44 грн, що становить
10% початкової ціни об’єкта, вносяться на рахунок одержувача – Регіонального відділення ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі, р/р 37317082001233,
код ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсаль
ною біржею 29.03.2017 з 10.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв на
участь в аукціоні – 25.03.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до
заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви, учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська
універсальна біржа» (вул. Шевченка, 52, м. Полтава, 36039) оригінали заяв на участь
в аукціоні у 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).
Ознайомитись з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в Українській універсальній біржі (вул.
Шевченка, 52, м. Полтава, 36039, тел. (0532)56-00-37) та в Регіональному відділенні ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі (просп. Ушакова, 47, 2-й
поверх, м. Херсон, 73000, тел. (0552)22-44-44).

Продаж об’єктів групи Д
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-49
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ПІД РОЗБИРАННЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ
МИКОЛАЇВСЬКА область

Цех № 32 за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 38/3. Приватизовано
фізичною особою за 1 326 233,52 грн, у тому числі ПДВ – 221 038,92 грн.

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва: об’єкт незавершеного будівництва – садиба № 3 в кварталі № 14.
Адреса об’єкта: Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Нові Обиходи (с. Самчинці), вул. Мельника, 82.
Балансоутримувач: Управління капітального будівництва облдержадміністрації,
код за ЄДРПОУ 04011383, адреса: 21050, м. Вінниця, вул. Театральна, 14.
Інформація про об'єкт: будівництво житлового будинку з господарською будівлею та підвалом проводилось у 1992 році, консервація не здійснювалася.
По житловому будинку виконано фундаменти зі збірних залізобетонних блоків,
цегляні стіни, перегородки цегляні, перекриття зі збірних залізобетонних плит, дах
та покрівля відсутні. Площа забудови – 128,0 м2; навіс – 22,4 м2. Кількість поверхів:
один. Площа приміщень – 97,2 м2. Зовнішня бокова стіна на веранді та ділянки під
підвіконними прорізами розібрані. Вхідних сходів в будинок немає. Підлога не виконувалася. Сантехнічні, електротехнічні і оздоблювальні роботи не виконувалися.
Будівельна готовність житлового будинку (на момент обстеження) – 38 %.

8 березня 2017 року

По господарській будівлі виконано фундаменти і підвал зі збірних залізобетонних
блоків, цегляні стіни, перекриття зі збірних залізобетонних плит, дах та покрівля відсутні. Площа забудови – 81,1 м2; навіс – 9,6 м2. Будівельна готовність господарської
будівлі (на момент обстеження) – 50 %. На будівельному майданчику немає матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування. Благоустрій і огородження не виконувалися.
На вулиці проходять: мережа електропостачання, газопостачання, водогін з водорозбірними колонками загального користування, який на даний час не діє.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,2500 га.
Кадастровий номер 0523085700:01:001:0417.
Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.
Обмеження та обтяження в використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна без урахування ПДВ – 22 242,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 26 690,40 грн; ПДВ – 4 448,40 грн.
Умови продажу:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу сплатити ціну продажу; завершити будівництво протягом 5 років з моменту підписання акта приймання із можливою зміною його первісного призначення;
виконувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середо
вища під час добудови об’єкта; подальше відчуження ОНБ можливе за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх
виконанням; покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 266,90 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в

ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 2 669,04 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 27.03.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 31.03.2017 Товарною біржею «Вінницька товарна універсальна біржа», час початку аукціону – 12.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) –14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в
електронному вигляді до Товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа» на
електронну адресу: https://vtub.vn.ua до 17.00. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Товарної
біржі «Вінницька товарна універсальна біржа» (21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке
шосе, 23, тел. 0432 66-25-92) 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 заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
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Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 67-26-08, час роботи з 8.00 до 17.00
(крім вихідних), у п’ятницю з 8.00 до 16.00.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва державної власності
Назва об’єкта: 176-квартирний житловий будинок разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Б. Хмельницького, 64а.
Відомості про об’єкт: будівництво 176-квартирного житлового будинку,
за проектом п’ятиповерхового з 2 блок-секцій на 40 квартир, розпочато в I кварталі
1996 року, призупинено в IV кварталі 1996 року. Об’єкт розташований в південнозахідному районі м. Сміла на відстані 2 км від центру. Поруч (на відстані 17,5 м)
від нього розташований існуючий житловий будинок, а також майданчики для ігор,
відпочинку та господарських потреб. На об’єкті виконані: земляні роботи, роботи з
влаштування фундаментів зі збірних залізобетонних плит та бетонних блоків, стіни
підвалу із червоної цегли та збірних бетонних блоків, монтаж залізобетонних плит
перекриття над підвалом, сходів. Роботи з влаштування зовнішніх інженерних мереж не проводилися. Площа забудови – 758,0 м2. Ступінь будівельної готовності –
2 %. Фізичний знос становить 60 %.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,5502 га. Цільове призначення: землі житлової та громадської забудови. Кадастровий номер
7110500000:09:004:0181. Земельні сервітути: охоронна зона навколо (вздовж)
об’єкта енергетичної системи (електрокабель) – 0,0116 га; охоронна зона навколо
інженерних комунікацій (водопровід) – 0,0153 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 569 500,00 грн,
у тому числі: об’єкта незавершеного будівництва – 321 100,00 грн, земельної ділянки – 248 400,00 грн, ПДВ – 113 900,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  – 683 400,00
грн, у тому числі: об’єкта незавершеного будівництва – 385 320,00 грн, земельної
ділянки – 298 080,00 грн.

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його
в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом із
земельною ділянкою.
2. Протягом одного року з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації до покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт об’єкта незавершеного будівництва згідно з чинним законодавством.
3. Забезпечувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта приватизації.
4. У разі добудови об’єкта незавершеного будівництва за призначенням, що
належить до житлового та громадського призначення, а також до закладів культури,
охорони здоров’я, навчальних закладів, обов’язково створити сприятливі умови
для життєдіяльності та потреб осіб з обмеженими можливостями.
5. Подальше відчуження та передача в заставу об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови
збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань,
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу
приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
6. У разі невиконання умов продажу договір купівлі-продажу підлягає розірванню в установленому законодавством порядку. При цьому покупець, з яким
розірвано договір купівлі-продажу, повертає об’єкт приватизації в державну власність за актом приймання-передачі, а також відшкодовує державі збитки, завдані
невиконанням умов договору.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37184006000007 в ГУДКСУ в
Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.
Грошові кошти в розмірі 68 340,00 грн (шістдесят вісім тисяч триста сорок грн
00 коп.), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, перерахову-

ються на рахунок № 37319071002036 в ДКСУ, МФО 820172, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 3 квітня 2017 року до
17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 7 квітня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної біржи
за адресою: 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 Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 9.00 до 17.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, тел. 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

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

апарат фдму
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт оренди – державне нерухоме майно,
а саме: адміністративна будівля лабораторного корпусу (літ. А) (цокольний,
1-й, 2-й поверхи та конференц-зала – Атріум) площею 3 825,9 м2, розташована
за адресою: вул. Антоновича (колишня Горького), 180, м. Київ; адміністративна будівля (літ. А) площею 1 730,2 м2, розташована за адресою: пров. Р. Лужевського (колишній Червоноармійський), 3, м. Київ; адміністративна будівля
(літ. В) площею 429,7 м2, розташована за адресою: пров. Р. Лужевського (колишній Червоноармійський), 3, м. Київ; лабораторний корпус (літ. Б) (виробнича
будівля) площею 74,6 м2, розташований за адресою: вул. Антоновича, (колишня Горького) 180, м. Київ, що обліковуються на балансі Українського інституту
науково-технічної експертизи та інформації. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Український інститут науково-технічної експертизи та інформації.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: адміністративна будівля лабораторного корпусу (літ. А) (цокольний, 1-й, 2-й поверхи та конференц-зала – Атріум) площею
3 825,9 м2 – вул. Антоновича (колишня Горького), 180, м. Київ; адміністративна
будівля (літ. А) площею 1730,2 м2 – пров. Р. Лужевського (колишній Червоноармійський), 3, м. Київ; адміністративна будівля (літ. В) площею 429,7 м2 – пров.
Р. Лужевського (колишній Червоноармійський), 3, м. Київ; лабораторний корпус (літ. Б) (виробнича будівля) площею 74,6 м2 – вул. Антоновича, (колишня
Горького) 180, м. Київ. Мета проведення оцінки: укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу
(044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.:
4 будівлі. Розмір статутного капіталу (власного капіталу): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами) – балансова залишкова вартість будівель загальною площею
6 060,4 м2 станом на 01.01.2017, тис. грн: 0,0. Кількість земельних ділянок: –. Розмір земельних ділянок, усього: –. Місце розташування земельних ділянок: –. Цільове призначення земельних ділянок: –. Правовий режим земельних ділянок: –.
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: –. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9).
Платник послуг з оцінки – ТОВ «Альдо».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 22 – 10,9 м2,
№ 23 – 10,5 м2, № 24 – 10,0 м2, загальною площею 31,4 м2 на 7-му поверсі
9-поверхового адміністративно-побутового корпусу (літ. У(А)). Балансоутримувач: Державне науково-виробниче підприємство «Пошук». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-5217. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника
конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій
області. Платник робіт з оцінки – Спільне українсько-іспанське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Сперко Україна». Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 3
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 01.07.2015: відновна – 9 338,16 грн; залишкова – 3 357,17
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 21 (7,4 м2) та
частина загального користування (2,8 м2) загальною площею 10,2 м2 на 1-му
поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі. Балансоутримувач: Вінницька
дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22100, Вінницька
обл., Козятинський р-н, м. Козятин, вул. Червоноармійська, 39. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження дії
договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Гайдар В. В. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.:
1 частина приміщення, 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.03.2014: відновна – 53 976,94 грн; залишкова – 16 897,60 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 14 площею
16,5 м2 в окремо розташованій адміністративній будівлі відділу статистики
(літ. А). Балансоутримувач: Головне управління статистики у Вінницькій області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н,
м. Погребище, вул. Б. Хмельницького, 73. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору
оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432)
67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Митюков Р. А. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.:
1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 01.01.2015: відновна – 31 455,00 грн; залишкова – 27 899,00
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 362,2 м2: на 1-му поверсі – 77,6 м2 (№ 9); на 2-му поверсі – 284,6 м2
(№ 31 – № 37, № 46, № IV) в окремо розташованій будівлі адмінприміщення АА. Балансоутримувач: Тиврівська районна державна адміністрація Вінницької
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23300, Вінницька обл., Тиврівський
р-н, смт Тиврів, вул. Тиверська (колишня Леніна), 32. Мета проведення незалеж-
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(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності: не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: окремі будівлі.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 20 000,00 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 17 березня 2017 р.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 23 березня 2017 р. о 14.00.
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 Назва об’єкта оцінки: збитки, завдані державі в особі Фонду державного
майна України в результаті господарської діяльності ТОВ «Україна-МеталЛТД», пов’язаної з використанням об’єкта незавершеного будівництва –
171-квартирного дев’ятиповерхового житлового будинку № 2 загальною
площею 13 231,48 м2 (зокрема, житловою площею – 9 084,44 м2), розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка,
мікрорайон 12-А. Найменування балансоутримувача об’єкта незавершеного будівництва: ТОВ «Україна-Метал-ЛТД» (директор Шинкаренко І. Л.). Місцезнаходження об’єкта незавершеного будівництва: Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, вул. Адмірала Головка, мікрорайон 12-А. Мета проведення оцінки: визначення розміру відшкодування внаслідок завдання майнової шкоди (збитків) державі
в особі Фонду державного майна України в результаті господарської діяльності
ТОВ «Україна-Метал-ЛТД», пов’язаної з використанням об’єкта незавершеного
будівництва, що повертається у державну власність (відповідно до рішення Комісії з повернення у державну власність об’єктів незавершеного будівництва – житлових будинків № 1 та № 2, розташованих за адресою: Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка, які були продані Фондом державного майна
України ТОВ «Україна-Метал-ЛТД» за договорами купівлі-продажу від 16.12.2004
№ 39-КПНБ та № 40-КПНБ (протокол засідання Комісії від 27.01.2017). Телефон
замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-7985. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвести-

ної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії
договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65 Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – Тиврівська районна рада. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 10 приміщень. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.01.2011: відновна – 127107,32 грн; залишкова –
0,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 31 – № 34)
загальною площею 30,1 м2 на 6-му поверсі адміністративно-побутового корпусу (літ. У(А)). Балансоутримувач: Державне науково-виробниче підприємство
«Пошук». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного
майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна
адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Вакулич Т. С. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 4 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 01.12.2016: відновна – 8 015,10 грн; залишкова – 3 316,90 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 13 – № 16
(20 м2), № ІХ (8,8 м2), № Х (64,3 м2) загальною площею 93,1 м2 на 1-му поверсі
9-поверхового гуртожитку № 6. Балансоутримувач: Вінницький національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Келецька, 102а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди
державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65.
Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Гончарук В. В.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком, шт.: 6 приміщень. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.02.2017: відновна – 124 766,14 грн; залишкова – 29 716,55 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
вестибуля площею 3,0 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі з прибудовами (літ. А). Балансоутримувач: Регіональний сервісний центр МВС у Вінницькій
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Магаляс В. В. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.:
1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 07.02.2017: відновна – 378,40 грн; залишкова – 111,03
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 815,2 м2: на 1-му поверсі – 28,65 м2 (част. № 101 – 2,3 м2; част. № 102 –
26,35 м2); на 2-му поверсі – 118,1 м2 (част. № 201 – 24,6 м2; част. № 221 – 6,4 м2,
№ 222 – № 224 (87,1 м2); на 3-му поверсі – 668,45 м2 (част. № 301 – 26,35 м2;

цій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.: дев’ятиповерховий
будинок на 171 квартиру. Розмір статутного капіталу (власного капіталу): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
(зазначається окремо за групами): – . Кількість земельних ділянок: –. Розмір
земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн: –. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(далі – Положення).
Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно
до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4
до Положення формами.
Подібними послугами є послуги з визначення розміру збитків, які могли
бути завданні власникам об’єктів нерухомого майна (зокрема, об’єктів незавершеного будівництва).
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 30 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна
України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 16.00 17 березня 2017 р.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який
подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 23 березня 2017 р. о 14.00.

№ 302 – № 311 (406,8 м2), № 313 – № 318 (16,8 м2), част. № 319 (7,4 м2), част.
№ 320 (6,45 м2), № 321 – № 329 (166,8 м2), част. № 335 (37,85 м2) в адмінбудівлі
(літ. А) з прибудовами. Балансоутримувач: Національний банк України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Соборна, 36. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17.
Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника
конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій
області. Платник робіт з оцінки – виконавчий комітет Вінницької міської ради. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком, шт.: 8 частин приміщень, 28 приміщень. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.01.2017: залишкова –
5 345 612,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у ІІ – ІІІ
кварталах 2016 року», повідомляємо, що максимальна ціна надання послуг з оцінки
об’єкта нерухомого майна, зокрема, декількох об’єктів нерухомого майна, що є
одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення,
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2,08 тис.
грн; окремо розташована будівля – 2,7 тис. грн.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до
приймальні регіонального відділення за чотири робочих дні до дати проведення
конкурсу (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 16.00).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: незавершене будівництво «База механізації АТЦ»
у складі: виробничий корпус (незаверш. буд.) А-1, 1982 рік, площа – 5 263,5 м2;
адміністративно-побутовий корпус (незаверш. буд.) Б-5, 1982 рік, площа – 426,8 м2;
механізована мийка (незаверш. буд.) В-1, 1982 рік, площа – 610,0 м2; будівля
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КИЇВСЬКА область

№
з/п

Назва об’єктів

Дата
оцінки
Вид
вартості

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

Замовник

№ 18 (1038)

Ринкова

6 Частина приміщення площею 9,3 м2 територіального сервісного центру № 3241 за адресою: Київська обл., смт Баришівка, вул. Польова, 3, що перебуває на балансі Регіонального
сервісного центру МВС в Київській області

Ринкова

5 Частина приміщення площею 4,4 м2 територіального сервісного центру № 3242 за адресою: Київська обл., м. Біла
Церква, вул. Сухоярська, 18а, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Київській області

Ринкова

4 Частина приміщення площею 9,0 м2 територіального сервісного центру № 3243 за адресою: Київська обл., м. Бровари,
вул. Чкалова, 4, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Київській області

ПАТ «Кредит РВ ФДМУ
Оптима
по Київській
Банк»
області
ПАТ «Кредит РВ ФДМУ
Оптима
по Київській
Банк»
області

Ринкова

3 Частина приміщення ЦОК площею 4,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, бульв. 50-річчя Перемоги, 12,
що перебуває на балансі Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС України у Київській області

ПАТ «Кредит РВ ФДМУ
Оптима
по Київській
Банк»
області

ПАТ «Кредит РВ ФДМУ
Оптима
по Київській
Банк»
області

Ринкова

2 Приміщення № 104 площею 14,2 м2 адміністративної будівлі
за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, бульв. 50-річчя
Перемоги, 12, що перебуває на балансі Білоцерківської ОДПІ
ГУ ДФС України у Київській області

Ринкова

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
1 Частина приміщення площею 100,42 м2 на 1-му поверсі адміПАТ «Кредит РВ ФДМУ
ністративного будинку за адресою: Київська обл., м. Бровари,
Оптима
по Київській
вул. Київська, 286, що перебуває на балансі Броварської ОДПІ
Банк»
області
ГУ ДФС України у Київській області
31.03.17

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: цілісний майновий комплекс площею 1 476,1 м2,
що складається з виробничої будівлі, літ. АА1, загальною площею 1 050,4 м2,
гаража, літ. Б, загальною площею 101,4 м2, складів, літ. В, загальною площею
78,4 м2, гаражів, літ. Ж, загальною площею 32,2 м2, сараю, літ. Е, (навіс літ.
Є), загальною площею 112 м2, прохідної, літ. Г, загальною площею 10,5 м2,
огорожі № 1-4, замощення І, та земельна ділянка площею 0,6398 га (кадастровий номер 2110100000:59:004:0052). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська
обл., м. Ужгород, вул. Верещагіна, 15. Найменування балансоутримувача: Управління
Служби безпеки України в Закарпатській області (тел. (095) 188-01-44). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта та земельної ділянки
з метою пошуку інвестора для спільного будівництва багатоквартирного будинку
згідно з вимогами Порядку організації будівництва житла для військовослужбовців,
осіб рядового і начальницького складу, членів їх сімей, затвердженого постановою
КМУ від 03.06.2013 № 481, а також згідно з Переліком земельних ділянок державної власності, що не належать до земель оборони, на яких Служба безпеки планує
будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей, затвердженого розпорядженням КМУ від 21.12.2016 № 1054-р. Телефони замовника конкурсу: (0312)
61-31-00, (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: vo-ka@meta.ua,
zakarpattia@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюється:
Секція О – 84.24 Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки. Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 01.02.2017: 318 700,00 грн.
Зазначене майно має статус військового. Кількість земельних ділянок (зазначається
у разі оцінки об’єкта нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки: 0,6398 га. Місце
розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Верещагіна, 15.
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва багатоквартирного житлового будинку. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки станом на 01.01.2015: 3 109 555,96
грн. 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: Управління Служби безпеки України в Закарпатської області (м. Ужгород, вул. Довженка, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти:
суб’єкти оціночної діяльності, які діють згідно з вимогами Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», 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 неру-

31.03.17

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки № 1: будівля прохідної (літ. И-1) площею 28,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Бердичівська р-н, с. Мирне,
вул. Володарського, 151а. Балансоутримувач: Бердичівське міжрайонне управління
водного господарства (Житомирська обл., Бердичівська р-н, с. Мирне, вул. Володарського, 151). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
28.02.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт
з оцінки – ТОВ «Вояж 1».
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлові приміщення площею 100,1 м2 на 1-му
поверсі будівлі (літ. А-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
м. Радомишль, вул. 9 Січня, 2а. Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Радомишльському районі Житомирської області (Житомирська обл., м. Радомишль, вул. 9 Січня, 2а). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Дата оцінки: 28.02.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «БС-Фарм».
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлові приміщення площею 342,7 м2 на цокольному поверсі гуртожитку № 3. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
вул. Пушкінська, 59. Балансоутримувач: Житомирський національний агроекологічний університет (м. Житомир, бульв. Старий, 7). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 28.02.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Старикова Д.В.
 Об’єкт оцінки № 4: нежитлові приміщення кафе площею 241,05 м2
на 1-му поверсі навчального корпусу № 4. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Житомир, вул. Пушкінська, 38. Балансоутримувач: Житомирський національний
агроекологічний університет (м. Житомир, бульв. Старий, 7). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 28.02.2017. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Старикова Д. В.
 Об’єкт оцінки № 5: нежитлові приміщення площею 40,7 м2 (позначені
на плані за № 1-7, 1-8, 1-9) одноповерхової адмінбудівлі. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Покровська, 56. Балансоутримувач: Міська державна лікарня ветеринарної медицини в м. Житомирі (м. Житомир, вул. Покровська, 56). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки:
28.02.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт
з оцінки – ФОП Скаврон В. Г.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450) максимальна ціна послуг з оцінки
майна, що буде розглядатися конкурсною комісією, становить 2 080,00 грн.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному об’єкту оцінки до сектору управління персоналом та організаційної роботи РВ
ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати про-

IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення гаражного комплексу
загальною площею 149,2 м2, у тому числі приміщення (поз. 20-21 за планом) загальною площею 63,0 м2 будівлі (літ. А) та приміщення (поз.1-9 за
планом) та сходова клітка (поз. ХІІІ за планом) загальною площею 86,2 м2
першого поверху будівлі (літ. А′). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Загорська, 57. Найменування балансоутримувача: Національний
банк України (тел. (044) 253-38-22). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з
оцінки: ПАТ «Комінвестбанк». Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 2 120,79 грн/
м2 станом на 19.01.2017. 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).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання робіт
(у календарних днях); до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання
робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів; очікувана максимальна
ціна надання послуг з оцінки становить – 2 080,00 тис. грн; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2); подібними об’єктами до
об’єкта оцінки є нерухомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують
два та більше способів використання).
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер
до 17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Приміщення площею 14,0 м2 (кімната № 90 згідно з техпаспортом)
третього поверху адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» Івано-Франківської філії ДУ «Держгрунтохорона», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2. Запланована дата
оцінки: 28.02.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – Івано-Франківська обласна
громадська організація «Станіславська правозахисна група».
 2. Частина приміщень загальною площею 145,4 м2, а саме: прим.
№ 96 – 21,9 м2, частина прим. № 98 – 79,8 м2, прим. № 99 – 43,7 м2 (корпус А згідно
з експлікацією) другого поверху адміністративного корпусу, що обліковуються на
балансі Івано-Франківського коледжу Львівського національного аграрного університету, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 11. Запланована дата оцінки:
28.02.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП Михнюк М. І.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг
з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати: об’єкт
нерухомого майна – 2,08 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право на надання
таких послуг; інформація про претендента за встановленою формою (відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 №2075). Інформація про претендента містить: відомості про
діяльність претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо), іншу інформацію щодо
досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу); інформацію
про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути
допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами з оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або
подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає
рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово
голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон
для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок
55-31-39.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 21,0 м2 другого поверху будівлі гуртожитку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії (код за ЄДРПОУ 02070789). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Соборна, 26. Мета проведення оцінки:
визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг
з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Фіалко Є. Б. 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 Фонду
державного майна України 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,
700-03-14.
Конкурс відбудеться 23 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.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки: об’єкт державної власності групи Ж – їдальня-магазин з обладнанням (разом із земельною ділянкою), що під час приватизації не увійшов до
статутного капіталу ПАТ «Норинський щебзавод». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Норинськ, вул. Робітнича, 17. Балансоутримувач: ПАТ «Норинський щебзавод». Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості з метою продажу об’єкта приватизації (разом із земельною ділянкою) на аукціоні. Кількість об’єктів: 3 об’єкти нерухомості (їдальня-магазин загальною площею 280,1 м2; сарай загальною площею 22,0 м2; погріб загальною площею
38,3 м2) та 3 од. обладнання (шафа 35361 – 1976 р. в.; плита електрична – 1961 р. в.;
електром’ясорубка – 1989 р. в.). Кількість земельних ділянок – 1 земельна ділянка.
Розмір земельної ділянки – 0,1794 га (кадастровий номер 1824285400:01:004:0143).
Місце розташування земельної ділянки: Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Норинськ, вул. Робітнича, 17. Цільове призначення земельної ділянки: 03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Правовий режим
земельної ділянки: державна власність. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок – відсутня. Дата оцінки: 28.02.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки, а також які мають у своєму складі оцінювачів з експертної грошової
оцінки земельних ділянок.
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 в запечатаному конверті до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ ФДМУ по Житомирській області за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел. для довідок 42-04-18.

хомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та
майнових прав на них», у складі яких працює хоча б один оцінювач який отримав
кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізацію 1.1 «Оцінка нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав
на них» та суб’єкти оціночної діяльності у сфері оцінки земель згідно зі ст. 6, 7 Закону України «Про оцінку земель», зокрема є юридичні особи – суб’єкти господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що
мають у своєму складі оцінювачів, які одержали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача
з експертної грошової оцінки земельних ділянок та зареєстровані у Державному
реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників.
За результатами незалежної оцінки складаються 2 звіти. Звіт про оцінку земельних поліпшень, який підлягає рецензуванню згідно з вимогами статті 13 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
в Україні», та звіт про оцінку земельної ділянки, який підлягає рецензуванню згідно
з вимогами статті 22 Закону України «Про оцінку земель».
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 та
проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок).
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів, в тому числі інформації про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна; 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); земельні ділянки на праві
власності як окремий об’єкт оцінки або у складі об’єкта оцінки; нерухоме майно
(земельні поліпшення) – окремі будівлі.
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.
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ведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел. для довідок 42-04-18.
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(незаверш. буд.) Г-1, 1982 рік, площа – 8,8 м2; вбиральня (незаверш. буд.) Д-1,
1982 рік, площа – 19,8 м2; каналізаційна насосна станція (незаверш. буд.) № 1,
1982 рік, площа – 26,6 м2; очисні споруди мийки № 2 (незаверш. буд.), 1982 рік,
площа – 180,0 м2; очисні споруди зливових стоків № 3 (незаверш. буд.), 1982 рік,
площа – 176,6 м2; каналізаційні колодці (незаверш. буд.) № 4к, 1982 рік, площа –
33,0 м2; водопровідні колодці (незаверш. буд.) № 5в, 1982 рік, площа – 3,0 м2; замощення (асфальтобетон) І, площа – 880,0 м2; замощення (з/б плити) ІІ, площа –
1 155,0 м2. Балансоутримувач: ПАТ «Дніпроазот». Адреса: Дніпропетровська обл.,
м. Кам’янське (м. Дніпродзержинськ), вул. Горобця, 4в. Мета оцінки – приватизація
шляхом продажу на аукціоні. Дата оцінки: 31.01.2017. Замовник та особа-платник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
 2. Назва об’єкта: 157 од. державного майна (спеціалізація 1.2, 1.5 та
1.7). Балансоутримувач: ПАТ «Південний ГЗК». Мета оцінки – відшкодування збитків,
нанесених державі за незбереження державного майна. Дата оцінки: 01.02.2017. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ «Південний ГЗК».
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи,
в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на
виконання таких робіт; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; інформацію про претендента за
встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Конкурсний відбір 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).
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 17 березня 2017 р.
Конкурс відбудеться 23.03.2017 о 10.00 у регіональному відділенні,
телефон для довідок (056) 744-11-51.
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Назва об’єктів

7 Частина приміщення площею 5,7 м2 територіального сервісного
центру № 3249 за адресою: Київська обл., Ставищенський р-н,
с. Винарівка, вул. Пархоменка, 39, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Київській області
8 Частина нежитлових приміщень площею 512,3 м2 та частина
приміщень площею 62,1 м2 у будівлі для конторських та адміністративних цілей за адресою: Київська обл., м. Чорнобиль,
вул. Полупанова, 2/1, що перебуває на балансі ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»
9 Нежитлове приміщення площею 7,0 м2 за адресою: Київська
обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Лесі Українки,
88, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської
служби України у Києво-Святошинському районі Київської області
10 Будівля деревообробної дільниці (інв. № 10310047) площею
382 м2, будівля гаража (інв. № 10310058) площею 137,3 м2, будівля пилорами (інв. № 10310047/1) площею 79,9 м2 та частина
вбудованих приміщень будівлі майстерні (побутового будинку)
(інв. № 10310051) площею 57 м2 за адресою: Київська обл.,
Фастівський р-н, с. Дмитрівка, вул. Миру, 78, що перебуває на
балансі ДП «Фастівське лісове господарство»
11 Склад Генеральної прокуратури України площею 106,3 м2
за адресою: Київська обл., Баришівський р-н, с. Яблуневе,
вул. Шевченка, 1, що перебуває на балансі Генеральної прокуратури України
12 Частина нежитлового приміщення (3-й поверх) площею 190,4 м2
за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Юних Комунарів,
4а, що перебуває на балансі Києво-Святошинської об’єднаної
державної податкової інспекції ГУ ДФС України у Київській області
13 Нежитлове приміщення площею 2193,0 м2 та площадка
прилегла до нежитлового приміщення площею 2884,0 м2
за адресою: Київська обл., Бородянський р-н, с. Дружня,
вул. Залізнична, 91, що перебуває на балансі 8 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Київській області
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№
з/п

Дата
оцінки
Вид
вартості

Продовження таблиці
Платник

Замовник

ПАТ «Кредит РВ ФДМУ
Оптима
по Київській
Банк»
області
ТОВ «Чорно- РВ ФДМУ
биль Тур» по Київській
області
ПП «ЗемДок»

РВ ФДМУ
по Київській
області

ТОВ «Євротехноінформ»

РВ ФДМУ
по Київській
області

Яблунівська РВ ФДМУ
сільська
по Київській
рада
області
Васильківсь РВ ФДМУ
кий міськрай по Київській
онний центр області
зайнятості
ТОВ «Пісків- РВ ФДМУ
ський завод по Київській
скловиробів» області

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 № 60/28190 (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація
про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних
підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); інша інформацію щодо досвіду у сфері
оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються
ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація,
стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта,
на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу кадрової роботи та організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Київській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 23.03.2017 об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, телефон для довідок
200-25-36.

КІРОВОГРАДСЬКА область
ЫНФОРМАЦIЯ
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: частина приміщення вестибуля площею 8,0 м2
на першому поверсі навчального корпусу № 1 за адресою: Кіровоградська
обл., м. Кіровоград, просп. Університетський, 8, що перебуває на балансі Кіровоградського національного технічного університету. Найменування балансоутримувача: Кіровоградський національний технічний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кіровоград, просп. Університетський, 8.
Мета проведення незалежної оцінки: укладення 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 станом на 15.02.2017, тис. грн – 0,09928. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата
на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017. Площа земельної ділянки: 29,0 м2.
Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, просп. Університетський, 8. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009,
м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП Карман Лариса Вік
торівна (тел. (099) 044-99-01).
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення гаража площею 50,10 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Бойка, 11, що перебуває на балансі
Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта». Найменування балансоутримувача:
Кіровоградська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Бойка, 11. Мета проведення незалежної
оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 3332-38. 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, 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. Світловодськ, вул. Бойка, 11. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки:
ФОП Сапсай Віта Григорівна (тел. (097) 932-97-05).
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
20,0 м2 у будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Виставочна, 20, що перебуває на балансі Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Найменування балансоутримувача: Аварійно-рятувальний загін спеціального
призначення Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Виставочна, 20. Мета проведення незалежної оцінки: укладення 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, тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: дані уточнюються. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 28.02.2017. Площа земельної ділянки: 131,67 м2.
Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький, вул. Виставочна, 20.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ТОВ «Пожежно-техногенна безпека»
(тел. (095) 542-71-25, Олександр Якович).
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 34,2 м2 на
другому поверсі адмінбудівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Шевченка, 3, що перебувають на балансі Аварійно-рятувального загону
спеціального призначення Управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій. Найменування балансоутримувача: Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький,
вул. Шевченка, 3. Мета проведення незалежної оцінки: укладення 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, тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: дані уточнюються. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017. Площа земельної ділянки:
221,97 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький, вул. Шевченка, 3. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009,
м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ТОВ «Пожежно-техногенна
безпека» (тел. (095) 542-71-25, Олександр Якович).
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
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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 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 Фонду державного майна України 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 кімн. 801 РВ
ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до
20.03.2017 включно у робочий час до 17.15. 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.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурси відбудуться у РВ ФДМУ по Кіровоградській області 24 березня 2017 р. о 8.30 за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн.
708.

ЛУГАНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
на першому поверсі двоповерхової будівлі навчальної майстерні площею
150,44 м2 (інв. № 10310003). Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Маяковського, 8. Балансоутримувач: ДНЗ «Сєвєродонецьке
вище професійне училище». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для укладення договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 28.02.2017. Платник: ФОП Полін В. Є.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких
робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого Міністерством юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях, для об’єктів
нерухомого майна – не більше 5 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області
не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби
Народів, 32а. Телефон для довідок (06452) 4-23-48.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення (кімн. № 219)
загальною площею 17,9 м2 на другому поверсі п’ятиповерхової нежитлової
будівлі (інв. № 10310004). Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. В. Сосюри, буд. 275. Балансоутримувач: Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапора гірничий технікум. Мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017. Платник: ФОП Урсу Р. С.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких
робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого Міністерством юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях, для об’єктів
нерухомого майна – не більше 5 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області
не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби
Народів, 32а. Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (№ 186,
186а, 187, 187а, 187б) загальною площею 38,2 м2 на четвертому поверсі
п’ятиповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Володимира Великого, 33. Балансоутримувач: Державний університет телекомунікацій.
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. Володимира Великого, 33. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Науково-виробниче
приватне підприємство «Спаринг-Віст Центр».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
11,0 м2 на цокольному поверсі будівлі автовокзалу МАПП «Краковець». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Яворівський р-н, смт Краковець, вул. Вербицького, 54. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та перебуває
в оперативному управлінні Львівської митниці ДФС. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Яворівський р-н, смт Краковець, вул. Вербицького,
54. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Українське державне підприємство обслуговування іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс».
 3. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлового приміщення загальною
площею 34,0 м2 (2 приміщення по 17,0 м2) на другому поверсі будівлі нового
аеровокзалу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної

плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-6204 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 62,5 м 2 (кабінет № 103 площею 15,5 м 2, кабінет № 104
площею 14,0 м2, кабінет № 106 площею 33,0 м2) на четвертому поверсі
дев’ятиповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, просп.
В. Чорновола, 57. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, просп. В. Чорновола, 57. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – Почесне Консульство Латвійської республіки в м. Львові.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до
нього (лист ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у ІІ – ІІІ кварталах 2016 року та
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 080,00
грн для 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.
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: вбудовані нежитлові приміщення загальною
площею 51,7 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Л. Українки, 1. Балансоутримувач: ДП «Національний академічний
український драматичний театр імені М. Заньковецької». 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. Л. Українки, 1. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – Громадська організація «Християнський молодіжний туризм».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
15,7 м2 на першому поверсі будівлі корпусу № 26. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Карпінського, 8. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Карпінського, 8. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Грубрин Юрій Володимирович.
 3. Назва об’єкта оцінки: асфальтований майданчик загальною площею 80,0 м2 (24,0 м2 та 56,0 м2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Пекарська, 50. Балансоутримувач: Львівський національний університет ветеринарної медицини імені С. З. Гжицького. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пекарська, 50. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ФОП Дяків Зіновій Васильович.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до
нього (лист ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у ІІ – ІІІ кварталах 2016 року та
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 080,00
грн для нежитлових приміщень, майданчиків 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.

МИКОЛАЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для визначення збитків,
що завдані державі при розірванні договору купівлі-продажу ОНБ
 Найменування об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – «Комплекс
з переробки та забою птиці» (цех забою птиці, цех глибокої переробки птиці, склад готової продукції, вагова, тарний склад, дезпромивальний склад)
за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с. Весняне. Мета проведення оцінки – визначення суми збитків, які завдані державі при розірванні договору
купівлі-продажу ОНБ «Комплекс з переробки та забою птиці». Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до організаційнодокументального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській
області конкурсну документацію 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), 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 за встановленою формою (додаток 2
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 підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів про наявність в
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оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або додатково
залучаються ним, документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача,
виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності; 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 за встановленою
формою (додаток 4 до Положення).
Інформація про претендента, складається відповідно до додатка 4 Положення
та містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з
оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в
Україні та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з
оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство
у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх
конференц-зал регіонального відділення.
Конкурсна документація подається до сектору організаційно-документального
та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою:
м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38. Телефон робочої групи (0512)
47-04-11.

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: нежитлова будівля загальною площею 442,9 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Ярослава Мудрого, 34, м. Лубни, Полтавська область.
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації
України в Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
продажу на аукціоні. Запланована дата оцінки: 31.03.2017. Строк виконання робіт:
5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник та платник виконаних робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області.
 2. Назва об’єкта: нежитлова будівля загальною площею 360,0 м2. Місце
знаходження об’єкта: вул. Старо-Троїцька, 3, м. Лубни, Полтавська область. Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації України
в Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продажу
на аукціоні. Запланована дата оцінки: 31.03.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник та платник виконаних робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області.
 3. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення їдальні загальною площею 283,1 м2 (розміщення їдальні). Місцезнаходження об’єкта: пл.
Слави, 4/2, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавський будівельний технікум
транспортного будівництва. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2017. 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 Пічкур Л. П.
 4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення – частина холу в будівлі учбового корпусу площею 3,0 м2 (розміщення ксерокса; торгівля канцтоварами).
Місцезнаходження об’єкта: пл. Слави, 4/2, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва. Мета оцінки: визначення
ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата
оцінки: 31.03.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по
Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Харитонов В. А.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення);
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення
(за наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення). Зазначені
документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у
тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеною ФДМУ, регіональне
відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом
оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме
майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 080,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені, не будуть враховані.
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 24.03.2017 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться 30.03.2017
о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області 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.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: частина першого поверху «Будинку правосуддя»
загальною площею 23,0 м2, що перебуває на балансі Апеляційного суду Тернопільської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Князя Острозького, 14а,
м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна
адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Заліпухіна Оксана Йосипівна.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2017: – 56 327,34 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): – 28.02.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею 46,1 м2 першого поверху будівлі (літ. «А») пам’ятки архітектури місцевого значення «Василіанський монастир», охоронний номер 163-М, що перебуває на балансі
Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Ліцейна, 2, м. Кременець, Тернопільська область. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна
(0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса
замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: Кременецька загальноосвітня школа І – ІІІ
ступенів № 1 ім. Галини Гордасевич Кременецької міської ради Тернопільської області. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.01.2017: – 20250,16
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): – 28.02.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: будівлі і споруди бази матеріально-технічного
постачання загальною площею 411,6 м2, зокрема:
№ Найменування (призначення) будівлі (об’єкта) Інвентарний Реєстровий номер
Загальна
з/п
номер
площа, м2
1 Будівля прохідної ваги (будівля бази МТП) «А» 10300010 37199618.38.РБИЮКО1376 246,4
2 Будівля котельні «Д»
10300005 37199618.38.РБИЮКО1378 165,2
3 Огорожа металічна 15 пог. м
10300194 37199618.38.РБИЮКО1396
4 Під’їзні дороги 1000 пог. м
10300057 37199618.38.РБИЮКО1394
5 Пожежний резервуар 75 м3
10300055 37199618.38.РБИЮКО1395
6 Електролінія 200 пог. м
10300104 37199618.38.РБИЮКО1548
7 Димова труба (вис. 20 пог. м, діаметр 0,4 м) 10300038 37199618.38.РБИЮКО1551
Разом:
411,6
що перебувають на балансі Державного підприємства спиртової та лікеро-горілча
ної промисловості «Укрспирт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Л. Українки,
9г, смт Дружба, Теребовлянський р-н, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі
в оренду. Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних
відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами
держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу
(0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки:
ТОВ «Полікорн». Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.10.2016: –
59 864,00 грн. 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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
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Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам слід подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити
назву, адресу об’єкта оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву), а саме:
1) заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу 1
Положення (за наявності); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення);
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх особистими підписами та печаткою претендента; 2) документи щодо практичного досвіду
претендента та оцінювачів з виконання робіт з оцінки та інформацію щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення); копії висновків про
вартість майна або витягів із звітів, підписаних оцінювачами, що будуть залучені до
виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента. Подібними об’єктами до
об’єкта оцінки 1 є нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель
офісної, торговельно-офісної, торговельної нерухомості та нерухомості під заклади
громадського харчування; об’єктами подібними до об’єкта оцінки 2 – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель пам’яток архітектури; об’єктами
подібними до об’єкта оцінки 3 – нерухоме майно – будівлі і споруди виробничої,
виробничо-складської та складської нерухомості, передавальні пристрої; 3) конкурсну пропозицію претендента, яка подається в запечатаному окремому конверті
і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково
зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством. До розгляду прийматимуться конкурсні
пропозиції претендентів, вартість послуг з оцінки об’єкта № 1, 2, яких не перевищує
2 080,00 грн, об’єкта № 3 – не перевищує 11 000,00 грн.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504.
Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх,
зал засідань).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 100,0 м2 та частина технічного поверху площею 6,5 м2 навчального корпусу № 1 ТНТУ ім. І. Пулюя,
що перебуває на балансі Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Руська, 56, м. Тернопіль.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Київстар». Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2017: – 13 815,65 грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): – 28.02.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежилого приміщення поз. 2-11 площею
10,9 м2 другого поверху будівлі літ. А відділу статистики у Борщівському районі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Тернопільській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. С. Бандери, 19а, м. Борщів, Тернопільська
обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-7377, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по
Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Левицький Віктор Васильович.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.01.2017: – 905,00 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): – 28.02.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина площадки з асфальтним покриттям
площею 160,0 м2, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління
водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу (0352)
52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації,
управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352)
25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Гупало Андрій Володимирович.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.02.2017: – 2 897,00 грн.
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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву), а саме:
1) заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11
розділу 1 Положення (за наявності); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом
до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені
їх особистими підписами та печаткою претендента; 2) документи щодо практичного досвіду претендента та оцінювачів з виконання робіт з оцінки та інформацію
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення);
копії висновків про вартість майна або витягів із звітів, підписаних оцінювачами,
що будуть залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки 1 є нерухоме майно – інженерні споруди та
частини даху, що призначені для розміщення телекомунікаційного обладнання та
антенно-фідерних пристроїв; об’єктами подібними до об’єкта оцінки 2 – нерухоме
майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель офісної, торговельно-офісної
та торговельної нерухомості; об’єктами подібними до об’єкта оцінки 3 – нерухоме
майно – стоянки, площадки, майданчики з твердим покриттям; 3) конкурсну пропозицію претендента, яка подається в запечатаному окремому конверті і має містити
пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт, а також строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів. У
своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну
вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом
згідно із законодавством. До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг з оцінки, яких не перевищує 2 080,00 грн.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504.
Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, (0352) 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх,
зал засідань).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна
 1. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 17,6 м2
на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі, що перебуває на балансі Херсонського філіалу Державного підприємства «Державний науково-дослідний та
проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», за адресою: м. Херсон, вул. Кременчуцька, 69. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м.
Севастополі. Платник: Асоціація «Херсонсількомунсервіс». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при
укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 28.02.2017.
 2. Об’єкт: пансіонат, який складається зі спального корпусу (літ. А) площею 252,8 м2; складу (літ. Б) площею 9,9 м2; кухні (літ. В) площею 15,6 м2;
душу (літ. Г) площею 3,6 м2; вбиральні (літ. Д) площею 11,7 м2; сторожки

(літ. Е) площею 15,5 м2 за адресою: Херсонська обл., Генічеський р-н, с. Генічеська Гірка, вул. Набережна, 55. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі. Платник: ФОП Тихова Дар’я Олександрівна. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 28.02.2017
 3. Об’єкт: частина нежитлового приміщення площею 4,0 м2 на другому поверсі навчального корпусу № 2, що перебуває на балансі Херсонського
національного технічного університету, за адресою: м. Херсон, вул. Кулика, 130.
Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП
Музика Наталія Михайлівна Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 28.02.2017.
Звіти про оцінку мають бути прошиті (прошнуровані), пронумеровані, скріплені підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання,
що проводив оцінку.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів,
максимальні ціни надання послуг з оцінки, які можуть бути запропоновані учасником конкурсу у конкурсній пропозиції, становлять не більше ніж: для комплексу
будівель та споруд – 11,00 тис. грн; для приміщень – 2,08 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за
№ 60/28190), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим
пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмову згоду керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки;
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті (не більше 5 днів); документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,
47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00
через 18 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок
(0552) 22-44-44.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна
 1. Об’єкт: частина коридору загальною площею 9,6 м2 на першому поверсі будівлі учбового корпусу гідромеліоративного факультету (реєстровий
номер за даними Єдиного реєстру об’єктів державної власності 00493030.1),
що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»,
за адресою: м. Херсон, вул. Стрітенська, 23. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Грінь Дмитро Сергійович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 28.02.2017.
 2. Об’єкт: частина холу площею 6,6 м2 на першому поверсі будівлі учбового корпусу, що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонське морехідне училище
рибної промисловості», за адресою: м. Херсон, вул. Грецька, 55. Замовник: РВ
ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Грінь Дмитро
Сергійович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована
дата оцінки: 28.02.2017
 3. Об’єкт: мостіння плитки площею 8,0 м2 біля навчального корпусу
№ 1, що перебуває на балансі Херсонський державний університет, за адресою:
м. Херсон, вул. Університетська, 27. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі. Платник: ФОП Задерей Олександр Сергійович. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 28.02.2017.
 4. Об’єкт: мостіння плитки площею 8,0 м2 біля навчального корпусу № 5,
що перебуває на балансі Херсонський державний університет, за адресою: м. Херсон, пров. Інженера Корсакова, 47. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі. Платник: ФОП Задерей Олександр Сергійович. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 28.02.2017.
 5. Об’єкт: частина даху площею 2,0 м2 будівлі навчального корпусу,
що перебуває на балансі ДНЗ «Бериславський професійний аграрний ліцей»,
за адресою Херсонська обл., Бериславський р-н, с-ще Зелений Під (Червоний
Маяк), вул. Жовтнева, 1. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та
м. Севастополі. Платник: ФОП Ісаєв Михайло Михайлович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при
укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 28.02.2017.
Звіти про оцінку мають бути прошиті (прошнуровані), пронумеровані, скріплені підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання,
що проводив оцінку.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів,
максимальні ціни надання послуг з оцінки, які можуть бути запропоновані учасником конкурсу у конкурсній пропозиції, становлять не більше ніж: для комплексу
будівель та споруд – 11,00 тис. грн; для приміщень – 2,08 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за
№ 60/28190), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим
пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмову згоду керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки;
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті (не більше 5 днів); документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,
47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00
через 18 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок
(0552) 22-44-44.

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 Назва об’єкта оцінки № 1: частина приміщення першого поверху площею 15,0 м2 адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Донецький національний університет ім. Василя Стуса. Місцезнаходження об’єкта: вул. Свободи,
36, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору
оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 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 Бриндак Олена Павлівна. Подібними об’єктами
до об’єкта оцінки є: приміщення та їх частини (нерухомість комплексного використання – об’єкти, які поєднують два та більше способів використання).
 Назва об’єкта оцінки № 2: частина приміщення площею 1,0 м2 на технічному поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Донецький національний університет ім. Василя Стуса. Місцезнаходження об’єкта: вул. Свободи,
36, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору
оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 28.02.2017. Строк виконання робіт – до
5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «ЕЙБІ Україна». Подібними об’єктами до
об’єкта оцінки є: технічні приміщення та їх частини.
 Назва об’єкта оцінки № 3: будівля майстерні загальною площею
420,5 м2. Балансоутримувач – ДП «Сільськогосподарське підприємство «Хмельницьке». Місцезнаходження об’єкта: с. Цвітоха, Славутський р-н, Хмельницька
обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон
та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.
gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 03.01.2017 – 6 800,46 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 оцін-
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ки – МКП «Інтек-Сервіс». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: окремі будівлі
(нерухомість комплексного використання).
 Назва об’єкта оцінки № 4: частина технічного поверху площею 8,0 м2 та
одне антено-місце на даху адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Донецький національний університет ім. Василя Стуса. Місцезнаходження об’єкта: вул.
Свободи, 36, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення
договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 7956-16; 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 – ПрАТ «Київстар». Подібними об’єктами
до об’єкта оцінки є: технічні приміщення (їх частини), дахи та нерухоме майно для
встановлення передавальних пристроїв.
 Назва об’єкта оцінки № 5: приміщення загальною площею 16,3 м2 (у т. ч.
площа загального користування – 2,1 м2) на другому поверсі будівлі цеху поштового зв’язку. Балансоутримувач – Хмельницька дирекція УДППЗ «Укрпошта».
Місцезнаходження об’єкта: просп. Курчатова, 2/1, м. Нетішин, 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 – 31.01.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт
з оцінки – ТОВ «Захід-Будінвестмонтаж». 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: нежитлове приміщення площею 44,8 м2 на
першому поверсі гуртожитку. Балансоутримувач – Старокостянтинівський професійний ліцей. Місцезнаходження об’єкта: вул. Івана Франка, 35, м. Старокостянтинів,
Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки – 2,731 га. Місце розташування земельної ділянки: вул. Івана Франка, 35, м. Старокостянтинів, Хмельницька обл. Цільове призначення земельної ділянки – надання освітянських послуг. Дата оцінки – 28.02.2017.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник та особа-платник робіт з
оцінки – Старокостянтинівський професійний ліцей. Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання – об’єкти, які поєднують два та більше способів використання).
За рекомендацією ФДМУ очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця конкурсу з
оцінки об’єктів нерухомого майна: об’єкти нерухомого майна, що є одним об’єктом
оцінки (нежитлові приміщення, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для
встановлення передавальних пристроїв), – 2,2 тис. грн; окремо розташована будівля – 3,8 тис. грн.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
у запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на
виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту
11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4
до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення); 3)
конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. 10. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом, органі
заційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ
по Хмельницькій області (каб. № 1) до 17 березня 2017 року (включно) до 15.30.
Конкурс відбудеться 23 березня 2017 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення адмінбудівлі (дві кімнати № 1-21
та № 1-22) загальною площею 31,93 м2 (корисна площа – 21,9 м2, площа
загального користування – 10,03 м2). Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: пров. Г. Кудрі, 4, м. Кам’янка, Черкаська область. Платник робіт з
оцінки: ТОВ «Укрвудекспорт ЛТД». Дата оцінки: 28.02.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення на першому поверсі гуртожитку
№ 1 площею 16,96 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВСП
агротехнічного коледжу Уманського національного університету садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Незалежності,15, м. Умань, Черкаська область.
Платник робіт з оцінки: ФОП Дворянчук Є.Л. Дата оцінки: 28.02.2017.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається
з підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток
3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення)
разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
(абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення); пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не
більше 8 календарних днів), запечатану в окремому конверті.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина
нежитлового приміщення та частина нерухомого майна) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.
gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 21 березня 2017 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 27 березня 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

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: нежитлові приміщення будівлі ангара № 2
площею 551,4 м2 навчально-виробничої дільниці «Деснянка». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Чернігівський
р-н, с. Деснянка. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Схід-ЛТД».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 25,1 м2 на
першому поверсі адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Чернігівській області. Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Гонча, 37. Платник робіт з оцінки –
адвокат Коломойцева Н. Л.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення майстерні
площею 53,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Незалежності, 5а. Платник робіт з
оцінки – ФОП Ворошилова О. А.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
18,4 м2 на першому поверсі будівлі учбового корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДПТНЗ «Чернігівський професійний будівельний
ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, просп. Миру, 247. Платник
робіт з оцінки – Чернігівська філія ПАТ «Укртелеком». Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс замовника конкурсу (0462) 67-27-83.
Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення
оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 28.02.2017. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Максимальна вартість послуг – 2 080,00 грн.
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.
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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
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
загальна пло- вартість майна за неза- максимально можлинайменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
ща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 02070789, Донбаська державна машинобудівна академія,
Частина нежитлового вбудованого
02070789.1.ОКМЕМЛ016 Донецька обл., м. Краматорськ,
12,0
37 886,00
2 роки 360 днів
Розміщення ксерокопіювальної техніки та друкування доі науки України
84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Академічна, 72,
приміщення другого поверху учбового
бульв. Машинобудівників, 39а
кументів, торговельного об’єкта з продажу поліграфічної протел. (06264)1-66-76
корпусу № 6
дукції, канцтоварів та непродовольчих товарів
Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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 об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЖИТОМИРСЬКА область
№
з/п

Назва органу управління

1 Державне агентство водних
ресурсів України

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Житомирській 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
загальна пло- вартість майна за незалежною максимально можливий
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
ща, м2
оцінкою без пдв, грн
строк оренди
01033846, Коростенське міжрайонне управління водного господарства, 11505, Житомир- Мийка автотранспорту та частина 01033846.76.ДВЕСКА087; Житомирська обл., м. Коростень,
53,4;
38 071,00;
До 3 років
Розміщення вантажної
ська обл., м. Коростень, вул. Маяковського, 109, тел.: 4-51-43, 4-78-24.
дворового (бетонного) покриття
01033846.76.ННАВНТ001 вул. Маяковського, 109
300,0
87 445,00
вагової

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

ЗАПОРІЗЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Запорізькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
загальна пло- вартість майна за неза- максимально можлиз/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
ща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство внутріш- 08804927, Управління по боротьбі з організованою злочинністю
Нежитлові приміщення № 105, 106, 107 та частина приміщення спільного 08804927.1.ТГЧЮБР087 м. Запоріжжя, вул. Неза9,2
29 938,00
2 роки 364 дні
Розміщення буфету, що не здійснює
ніх справ України
ГУМВС України в Запорізькій області, 69037, м. Запоріжжя, вул. Неза- користування № 103 (площею 3,9 м2) другого поверху адміністративної
лежної України, 56
продаж товарів підакцизної групи
лежної України, 56, тел. (061) 224-29-00
будівлі (літ. А-4, А1)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел.: (061) 226-07-89,
226-07-88, 226-07-87, 227-07-85. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

КИЇВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Київській області про намір передати в оренду об’єкти державної власності, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва,
найменування
юридична адреса,
контактний телефон)
1 Державне агентство 37507901, ДніпровськоНежитлові приміщення будівлі для виробництва товарів (інв. № 10310073)
лісових ресурсів
Тетерівське державне лісоУкраїни
мисливське господарство
2 Державне агентство 00992036, ДП «Димерське Будівля лакокрасочного цеху;
лісових ресурсів
лісове господарство»
будівля лісосушильної камери
України
3 Державне агентство 37197165, ДСП «ЧорноЧастина будівлі для конторських та адміністративних цілей;
України з управління бильський спецкомбінат» частина будівлі для конторських та адміністративних цілей
зоною відчуження

вартість майна за не- максимально
загальна
мета викорисзалежною оцінкою без можливий
площа, м2
тання
урахування ПДВ, грн строк оренди
–
Київська обл., Вишгородський 240,0
406 034,00
2 роки
Виробнича
р-н, с. Рихта, Рихтянське ліс11 місяців діяльність
ництво, кв. 246
–
Київська обл., Вишгородський 432,0;
594 700,00
2 роки
Виробнича
р-н, с. Катюжанка, вул. Шев64,6
11 місяців діяльність
ченка, 1
37197165.6.РРИЕФУ088
Київська обл., м. Чорнобиль, 626,85;
863 100,00;
2 роки
Розміщення:
вул. Кірова, 11
57,45
79 100,00
11 місяців кімнат відпочинку
персоналу; офісних приміщень
4 Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнарод- Приміщення № 85 на 2-му поверсі бізнес-центру вантажного термінала
–
Київська обл., м. Бориспіль,
16,1
727 078,00
2 роки
Пункт організації
структури України ний аеропорт «Бориспіль»
Аеропорт
11 місяців пасажирських
перевезень
5 Державне агентство 25592421, ДП «Укрриба» Гідротехнічні споруди ставу літній «Маточний» (інв. № 228); гідротехнічні споруди ставу нагульний № 1 (інв. №
25592421.70.ААЕЖАЖ344; 25592421.70.ААЕЖАЖ345; Київська обл., Таращанський
–
1660404,54
2 роки
Розміщення
рибного господар224); гідротехнічні споруди ставу нагульний № 1-а (інв. № 225); гідротехнічні споруди ставу нагульний № 1-б (інв.
25592421.70.ААЕЖАЖ346; 25592421.70.ААЕЖАЖ347; р-н, м. Тараща, с. Кирдани,
11 місяців рибного госпоства України
№ 226); гідротехнічні споруди ставу нагульний № 2 (інв. № 223); гідротехнічні споруди ставу нагульний № 3 (інв.
25592421.70.ААЕЖАЖ348; 25592421.70.ААЕЖАЖ349; с. Северинівка, с. Степок
дарства
222); гідротехнічні споруди ставу нагульний № 4 (інв. 221); гідротехнічні споруди ставу нагульний № 5 (інв. № 220); 25592421.70.ААЕЖАЖ350; 25592421.70.ААЕЖАЖ351;
гідротехнічні споруди ставу зимувальний (інв. № 711); гідротехнічні споруди ставу зимувальний (інв. № 712); гідро- 25592421.70.ААЕЖАЖ342; 25592421.70.ААЕЖАЖ342;
технічні споруди ставу зимувальний (інв. № 713); гідротехнічні споруди ставу зимувальний (інв. № 705); гідротехнічні 25592421.70.ААЕЖАЖ342; 25592421.70.ААЕЖАЖ343;
споруди ставу зимувальний (інв. № 706); гідротехнічні споруди ставу зимувальний (інв. № 707); гідротехнічні спо25592421.70.ААЕЖАЖ343; 25592421.70.ААЕЖАЖ343;
руди ставу зимувальний (інв. № 708); гідротехнічні споруди ставу зимувальний (інв. № 709); гідротехнічні споруди
25592421.70.ААЕЖАЖ343; 25592421.70.ААЕЖАЖ343;
ставу зимувальний (інв. № 710); гідротехнічні споруди ставу нагульний № 5а (інв. № 227); гідротехнічні споруди
25592421.70.ААЕЖАЖ343; 25592421.70.ААЕЖАЖ352;
ставу нагульний № 6 (інв. № 219); гідротехнічні споруди ставу нагульний «Глибічок» (інв. № 217); гідротехнічні спо- 25592421.70.ААЕЖАЖ353; 25592421.70.ААЕЖАЖ354;
руди ставу нагульний «Русловий» (інв. № 216); гідротехнічні споруди ставу риборозплідника «Вернигорщина» (інв.
25592421.70.ААЕЖАЖ355; 25592421.70.ААЕЖАЖ357;
№ 714); гідротехнічні споруди ставу риборозплідника «Вернигорщина» (інв. № 714); гідротехнічні споруди ставу ри- 25592421.70.ААЕЖАЖ357; 25592421.70.ААЕЖАЖ357;
борозплідника «Вернигорщина» (інв. № 714); гідротехнічні споруди ставу риборозплідника «Вернигорщина» (інв. № 25592421.70.ААЕЖАЖ357; 25592421.70.ААЕЖАЖ357;
714); гідротехнічні споруди ставу риборозплідника «Вернигорщина» (інв. № 714); гідротехнічні споруди ставу рибо- 25592421.70.ААЕЖАЖ359; 25592421.70.ААЕЖАЖ360;
розплідника № 1 (інв. № 230); гідротехнічні споруди ставу риборозплідника № 2 (інв. № 231); гідротехнічні споруди 25592421.70.ААЕЖАЖ361; 25592421.70.ААЕЖАЖ362;
ставу риборозплідника № 3 (інв. № 232); гідротехнічні споруди ставу нерестовий (інв. № 687); гідротехнічні споруди 25592421.70.ААЕЖАЖ362; 25592421.70.ААЕЖАЖ362;
ставу нерестовий (інв. № 688); гідротехнічні споруди ставу нерестовий (інв. № 689); гідротехнічні споруди ставу не- 25592421.70.ААЕЖАЖ362; 25592421.70.ААЕЖАЖ362;
рестовий (інв. № 690); гідротехнічні споруди ставу нерестовий (інв. № 691); гідротехнічні споруди ставу нерестовий 25592421.70.ААЕЖАЖ362; 25592421.70.ААЕЖАЖ362;
(інв. № 692); гідротехнічні споруди ставу нерестовий (інв. № 693); гідротехнічні споруди ставу нерестовий (інв. №
25592421.70.ААЕЖАЖ362; 25592421.70.ААЕЖАЖ362;
694); гідротехнічні споруди ставу нерестовий (інв. № 695); гідротехнічні споруди ставу нерестовий (інв. № 696); гід- 25592421.70.ААЕЖАЖ362; 25592421.70.ААЕЖАЖ362;
ротехнічні споруди ставу нерестовий (інв. № 697); гідротехнічні споруди ставу нерестовий (інв. № 698); гідротехнічні 25592421.70.ААЕЖАЖ362; 25592421.70.ААЕЖАЖ362;
споруди ставу нерестовий (інв. № 699); гідротехнічні споруди ставу нерестовий (інв. № 700); гідротехнічні споруди
25592421.70.ААЕЖАЖ362; 25592421.70.ААЕЖАЖ362;
ставу нерестовий (інв. № 701); гідротехнічні споруди ставу нерестовий (інв. № 702); гідротехнічні споруди ставу не- 25592421.70.ААЕЖАЖ362; 25592421.70.ААЕЖАЖ362
рестовий (інв. № 703); Гідротехнічні споруди ставу нерестовий (інв. № 704); гідротехнічні споруди ставу нагульний
25592421.70.ААЕЖАЖ362; 25592421.70.ААЕЖАЖ356;
«Северинівка» (інв. № 218); гідротехнічні споруди ставу риборозплідника «Северинівка» (інв. № 229)
25592421.70.ААЕЖАЖ358
Заяви про оренду кожного із 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».
№
з/п

Назва органу
управління

№ 18 (1038)

реєстровий номер майна

місцезнаходження

8 березня 2017 року

8
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

1 Міністерство освіти і науки
України
2 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
3 Міністерство оборони
України

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

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Вбудовані нежитлові приміщення в їдаль- 02071010.25.ЦЛЯЮСЕ365 м. Львів, вул. Пи214,13
1 426 700,00
2 роки 364 дні
ні на 1-му поверсі будівлі
моненка, 17
станом на 30.11.2016
Нежитлові вбудовані приміщення на перІнформація відсутня
м. Львів, вул. Кри200,1
946 129,00
2 роки 11 місяців
шому поверсі в одноповерховій будівлі
воноса, 6
станом на 30.11.2016
Нежитлові приміщення (№ 265-268) на
–
м. Львів,
50,2
794 800,00
2 роки 364 дні
п’ятому поверсі будівлі
вул. І. Франка, 61
станом на 31.12.2016
найменування

05393837, ВСП Технічний коледж НУ «Львівська політехніка», 79035, м. Львів,
вул. Пимоненка,17, тел. 270-20-50
04728690, ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих
систем», 79008, м. Львів, вул. Кривоноса, 6, тел.: (032) 239-92-00, 272-89-39
37515252, Філія «Львівський проектний інститут» ДП МОУ «Центральний проектний
інститут», м. Львів, вул. І. Франка, 61, тел. (032) 276-23-85

реєстровий номер майна місцезнаходження

мета використання
Розміщення їдальні, буфету, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі
Розміщення кондитерського виробництва
Розміщення комп’ютерного клубу

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

ОДЕСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Одеській 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)

найменування

реєстровий номер майна

1 Державна фіскальна служба 39441717, Одеська митниця Державної фіскальної
України
служби, 65078, м. Одеса, вул. Гайдара, 21а
2 Державна фіскальна служба 39441717, Одеська митниця Державної фіскальної
України
служби, 65078, м. Одеса, вул. Гайдара, 21а

Покриття доріг

3 Міністерство інфраструкту- 01125672, ДП «Морський торговельний порт «Чорри України
номорськ», 68001, Одеська обл., м. Чорноморськ,
вул. Праці, 6
4 Міністерство оборони
07884611, Державне підприємство Міністерства обоУкраїни
рони України «Одеський проектний інститут», 65063,
м. Одеса, вул. Армійська, 18
5 Міністерство інфраструкту- 01125672, ДП «Морський торговельний порт «Чорри України
номорськ», 68001, Одеська обл., м. Чорноморськ,
вул. Праці, 6
6 Міністерство освіти і науки 01127799, Національний університет «Одеська морська
України
академія», 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8

Нежитлове приміщення другого поверху адміністративної будівлі

7 Державна судова адміністрація України

02892913, Апеляційний суд Одеської області, 65078,
м. Одеса, вул. Гайдара, 24а

27,0

31 469,00

максимально
можливий строк
мета використання
оренди
2 роки 11 місяців Розміщення відділення банку

12,0

55 106,00

2 роки 11 місяців Розміщення відділення банку

27,6

307 813,00

2 роки 11 місяців Офіс

726,72

5 727 000,00

2,0

27 800,00

342,20;
124,30

4 622 208,00

90,1

837 000,00

73,4

677 103,00

загальна пло- вартість майна за незаща, м2
лежною оцінкою, грн

місцезнаходження

–

Нежитлове приміщення

Нежитлові приміщення п’ятого поверху будівлі КПО
Частина нежитлового приміщення першого поверху
будівлі (хол)

Одеська обл., Ренійський р-н,
м. Рені, Дорога Дружби, 20
–
Одеська обл., Раздельнянський
р-н, с. Кучурган, Пункт пропуску
«Кучурган-Первомайск»
01125672.3.РАЯИЮК1244 Одеська обл., м. Чорноморськ,
с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4
07884611.1.ААААЕЖ450 м. Одеса, вул. Армійська, 18
01125672.2.РАЯИЮК0854 Одеська обл., м. Чорноморськ,
с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4

Нежитлові приміщення третього, четвертого та техніч- 01127799.1.ТЦАТШО023 м. Одеса, вул. Маловського, 10
ного поверхів та трьох доріжок басейну з майданчиком
третього поверху, розташованим перед басейном
Нежитлові приміщення першого поверху будівлі суду 02892913.1.ЕЦФЯКВ113 м. Одеса, вул. Гайдара, 24а

8 Міністерство освіти і науки 00493008, Одеський державний аграрний університет, Нежитлові приміщення першого поверху будівлі гурУкраїни
65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13
тожитку № 4

00493008.1.БЕШСНП6445 м. Одеса, вул. В. Терешкової, 17

6 (шість) років

Розміщення проектної організації

2 роки 11 місяців Розміщення банкомата
2 роки 11 місяців Проведення нових спеціалізованих курсів, необхідних
морякам, які обслуговують різні морські об’єкти; для
підготовки спеціалістів морської галузі
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи (для забезпечення громадським
харчуванням працівників суду)
2 роки 11 місяців Розміщення пункту харчування, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській 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».

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Тернопільській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн вий строк оренди
1 Міністерство освіти і науки 33680120, Тернопільський національний економічний універ- Частина нежитлового приміщення другого поверху будівлі інженерно33680120.1.ЮЧПШОГ025 вул. Микулинецька,
3,6
18 600,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта
України
ситет, 46020, вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, тел. (0352)
лабораторного корпусу (корпус № 5), літ. «А», позиція 2-23 (хол)
46а, м. Тернопіль
з продажу продовольчих товарів,
47-58-55
крім товарів підакцизної групи
2 Тернопільська обласна дер- 33866581, Департамент агропромислового розвитку ТерноЧастина нежитлового службового приміщення адмінбудинку, зокрема: при33866581.1.ШИВУИЮ039 вул. Князя Острозько54,83
358 520,00
1 рік
Розміщення офісного приміщення
2
жавна адміністрація
пільської обласної державної адміністрації, 46001, вул. Князя міщення п’ятого поверху адмінбудинку – 45,4 м , площі спільного користуванго, 14, м. Тернопіль
Острозького, 14, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-47-60, 52-00-92 ня – 3,93 м2 та прохідний коридор між двома приміщеннями – 5,5 м2

№
з/п

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

Назва органу
управління

найменування

реєстровий номер майна

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».

ХАРКІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Харківській 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
№
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
Назва органу управління
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлиз/п
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
контактний телефон)
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
1 Міністерство інфраструк- 22721970, ХД УДППЗ «Укрпошта», 61052,
Нежитлові приміщення – кімн. № 0-86, 0-87, 0-129 на цокольному поверсі
21560045.2100.АААЖЕИ763 м. Харків, Привокзаль- 265,8
1 068 900,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельних об’єктів з продажу протури України
м. Харків, майдан Привокзальний, 2,
різноповерхової (1-8) адміністративної будівлі, пам’ятка архітектури, інв.
ний майдан, 2
довольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
тел.: (057) 712-46-43, 712-15-61
№ 2950001, літ. А-8
Заяви про оренду зазначеного об’єкта та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ОГОЛОШЕННЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№ Назва органу управБалансоутримувач
реєстровий нозагальна пло- вартість майна за незалеж- максимально можлиз/п
ління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
мета використання
мер майна
ща, м2
ною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство юстиції 08680997, Державне підприємство «Підприємство державної
Вбудовані нежитлові приміщен–
м. Херсон, вул. Некра99,9
303 490,00
2 роки 11 місяців Розміщення магазину, що здійснює торгівлю продовольчими товарами на площі
України
кримінально-виконавчої служби України (№ 90), 73032, м. Херсон,
ня в будівлі магазину
сова, 234
23,1 м2; продаж алкогольних та тютюнових виробів на площі 24,75 м2; розміщенвул. Некрасова, 234, тел. (0552) 37-35-88
ня складських приміщень на площі 52,05 м2
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно
до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

1 Міністерство юстиції
України
2 Міністерство юстиції
України
3 Міністерство юстиції
України
4 Міністерство юстиції
України
5 Міністерство юстиції
України
6 Міністерство оборони України

найменування

08571788, Академія Державної пенітенціарної служби, 14000, м. Чернігів, вул. Гонча,
34, тел. (0462) 67-68-22
08571788, Академія Державної пенітенціарної служби, 14000, м. Чернігів, вул. Гонча,
34, тел. (0462) 67-68-22
08571788, Академія Державної пенітенціарної служби, 14000, м. Чернігів, вул. Гонча,
34, тел. (0462) 67-68-22
08571788, Академія Державної пенітенціарної служби, 14000, м. Чернігів, вул. Гонча,
34, тел. (0462) 67-68-22
08571788, Академія Державної пенітенціарної служби, 14000, м. Чернігів, вул. Гонча,
34, тел. (0462) 67-68-22
38716088, Філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», 17024, Чернігівська обл.,
Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Довженка, 45а, тел. (04646) 4-62-96, 4-68-53

реєстровий номер майна

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна пло- вартість майна за неза- максимально можлимета використання
ща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
м. Чернігів, вул. Шевченка, 103
46,8
85 394,59
2 роки 364 дні
Для здійснення послуг тонування скла та зварювання пластику
м. Чернігів, вул. Шевченка, 103
46,8
85 394,59
2 роки 364 дні
Для здійснення робіт по зварюванню пластмас
місцезнаходження

Нежитлові приміщення будівлі май–
стерні на стоянці № 2
Нежитлові приміщення будівлі май–
стерні на стоянці № 2
Нежитлове приміщення будівлі рес–
м. Чернігів, вул. Шевченка, 103
торану та адмінприміщення (А1-2)
Нежитлове приміщення будівлі
–
м. Чернігів, вул. Шевченка, 103
спального корпусу (А-5)
Нежитлове приміщення будівлі
–
м. Чернігів, вул. Шевченка, 103
спального корпусу (А-5)
Нежитлові приміщення адмінбудівлі 33689922.36.ААААЕВ297; Чернігівська обл., Чернігівський р-н,
та приміщень автогаража
33689922.36.ААААЕВ293 смт Гончарівське, вул. Танкістів, 15

20,8

91 151,71

2 роки 364 дні

Розміщення офісного приміщення

19,91

82 872,18

2 роки 364 дні

Здійснення діяльності з перевезення вантажів

20,44

85 078,24

2 роки 364 дні

Здійснення діяльності з перевезення вантажів

27,22;
82,08

60 476,53

2 роки 364 дні

27,22 м2 – для інструктажа та обслуговування
водіїв; 82,08 м2 – для зберігання транспорту

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, 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 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».

м. КИЇВ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п
1 Державне управління
справами
2 Міністерство освіти
і науки України

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна пло- вартість майна а незалеж- максимально можливий
мета використання
ща, м2
ною оцінкою, грн
строк оренди
04013583, Державне підприємство «Генеральна дирекція з обслугову- Нерухоме майно – нежитлові приміщення у 04013583.2.НМХЖРЛ204 м. Київ, вул. Героїв Кос93,2
939 000,00
2 роки 11 місяців
Розміщення: офіса – 27,90 м2; майстерень, що здійснюють
вання іноземних представництв», 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, виробничому корпусі
мосу, 8б, літ. А
станом на 31.12.2016
технічне обслуговування та ремонт автомобілів, – 65,3 м2
84, тел. 486-75-70
16459396, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Нерухоме майно – частина нежитлового
16459396.1.ПТДСУН017 02090, м. Київ, Конт
3,0
53 000,00
1 рік
Розміщення автомата з очищення та розливу питної води
04070, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2, тел. 425-60-59, факс 463-67-83 приміщення (2-й поверх 3-го корпусу)
рактова площа, 4
станом на 31.12.2016
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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