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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукцiоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: склад літ. «К» з підвалом.
Адреса об’єкта: 28023, Кіровоградська обл., м. Олександрія, смт Пантаївка,
вул. Урожайна (Дзержинського), 1.
Балансоутримувач: Агропромислове виробниче приватне підприємство «Укр
агротехнологія» (код за ЄДРПОУ 13763834).
Адреса балансоутримувача: 27540, Кіровоградська обл., Світловодський р-н,
с. Миронівка, вул. Гагаріна, 98.
Відомості про об’єкт: одноповерхова виробничо-складська будівля з підвалом
загальною площею 1 085,4 м2, у т. ч. склад – 1 059,0 м2, підвал – 26,4 м2; фундаменти – бетонні блоки, стіни – шарові залізобетонні панелі, перекриття – збірний залізобетонний настил, покрівля – азбестоцементні листи; рік забудови – 1984; технічне
забезпечення – електропостачання, фізичний стан задовільний.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 373 143,00 грн, ПДВ –
74 628,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 447 771,60 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
44 777,16 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Продаж об’єктів здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462,
ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок
№ 37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
податковий номер 13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 15 травня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://www.nmac.net.ua) 19 травня 2017 року. Час початку торгів – 11.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 р. за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства Державна
акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://www.nmac.net.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
направити на адресу філії «Кіровоградський аукціонний центр» Публічного акціонерного
товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»
(25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс 308) 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його знаходження, в робочі дні отримати додаткову інформацію у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009,
м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 706, тел.: (0522) 33-25-79, 33-24-00.
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Засновник і видавець –
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Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437

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

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

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

ОДЕСЬКА область

«Відомості приватизації»

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної
власності – єдиного майнового комплексу Державного підприємства
«Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут
холодильної техніки і технології «Агрохолод»
Назва об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс Державного підприємства
«Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут холодильної техніки і
технології «Агрохолод» (ДП НДКТІХТТ «Агрохолод»).
Адреса об’єкта приватизації: Одеська обл., Комінтернівський р-н, 21-й км Старокиївського шосе, 55 «д».
Код об’єкта за ЄДРПОУ 21014029.
Вид діяльності об’єкта: розробка сучасних ресурсно- та енергозберігаючих технологій охолодження, заморожування, зберігання, сублімаційного сушіння та транспортування морепродуктів та сільськогосподарської продукції.
Відомості про об’єкт приватизації: підприємство розташоване в Комінтернівському районі (на території Фонтанської сільської ради), на відстані 2 км від м. Одеси.
До складу ЄМК входять будівлі та споруди загальною площею 24,5 тис. м2, у т. ч.:
будівлі: корпусу № 1 (літ. А, А1) загальною площею 15 943,0 м2, до якого входять
дві адміністративної будівлі, гальванічний цех, конденсаторна дільниця, три дільниці
механообробки, енергодільниця, підсобні приміщення; корпусу № 2 (літ. В, В1) з підсобними приміщеннями загальною площею 1 188,1 м2; корпусу № 1а (літ. Ж) з підсобним приміщенням загальною площею 90,4 м2; корпусу № 3 (літ. З) з підсобними
приміщеннями загальною площею 390,5 м2;
споруди: модуль «Кисловодський» (літ. Г) площею 482,3 м2, модуль «Свердловський» (літ. Д) площею 925,1 м2, модуль «Серпуховський» (літ. Е) площею 1442 м2,
модуль «Севастопольський» (літ. И) площею 339,3 м2; склади (літ. К, Н, О) загальною
площею 263,3 м2, блоки та споруди для води;
машини, обладнання, інвентар – 36 од.
Майно підприємства розташовано на земельної ділянці площею 4,6 га, підприємство забезпечено під’їзними автошляхами, системами водопостачання та водовідведення, енергозабезпеченням, територія огороджена. Технологічне обладнання
демонтоване і на підприємстві відсутнє.
Усі будівлі і споруди 1991 року введення в експлуатацію, які підлягають капітальному ремонту.
Відомості про земельну ділянку: площа – 4,6 га. Кадастровий номер
5122786400:01:001:2882. Категорія земель: землі промисловості. Цільове призначення: для експлуатації та обслуговування об’єктів нерухомого майна підприємства.
Обмеження та обтяження на земельну ділянку відсутні.
Основні показники діяльності підприємства.
Підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2006 року. Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище підприємство не здійснює.
Статутний капітал становить 1 500,00 тис. грн.
Заборгованість станом на 28.02.2017: дебіторська – 1,1 тис. грн, кредиторська – 5
941,8 тис. грн, у т.ч. прострочена заборгованість із заробітної плати – 840,2 тис. грн, зі
страхування – 1 691,1 тис. грн, перед бюджетом – 2 507,4 тис. грн, інші зобов’язання –
903,1 тис.грн, збитки за 2016 рік – 635,8 тис. грн.
Чисельність працюючих: 5 осіб, у т. ч.: директор, головний бухгалтер, головний
інженер, обслуговуючий персонал (2 особи), кількість робочих місць – 5.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 18 788 546,00 грн. ПДВ – 3 757 709,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 22 546 255,20 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Покупець стає правонаступником всіх прав та обов’язків (у т. ч. кредиторської
та дебіторської заборгованості) ДП НДКТІХТТ «Агрохолод», яке приватизується.
2. Враховуючи відсутність матеріально-технічної бази та трудових ресурсів, збереження профілю роботи ДП НДКТІХТТ «Агрохолод» не передбачається. Покупець
самостійно вирішує подальшу спеціалізацію використання об’єкта.
3. Покупець зобов’язаний забезпечити:
3.1. Протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації.
3.2. Збереження існуючих та створення протягом року нових робочих місць у
кількості 10 од.
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3.3. Дотримання санітарних, екологічних та протипожежних норм експлуатації
об’єкта в порядку, визначеному чинним законодавством України.
3.4. Здійснити необхідні заходи щодо вилучення ДП НДКТІХТТ «Агрохолод» з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та анулювати печатки і штампи державного підприємства в установленому законодавством
порядку протягом 6 місяців.
3.5. Здійснити передачу документів ДП НДКТІХТТ «Агрохолод», які підлягають постійному зберіганню, до державного архіву м. Одеси протягом 6 місяців.
3.6. Забезпечити протягом 30 календарних днів після підписання акта прийманняпередачі погашення кредиторської заборгованості станом на 28.02.2017 у сумі 5 941,8
тис. грн, у т. ч. із заробітної плати – 840,2 тис. грн, зі страхування – 1 691,1 тис. грн,
перед бюджетом – 2 507,4 тис. грн, інші поточні зобов’язання – 903,1 тис.грн та погашення кредиторської заборгованості, яка буде визначена за період з 28.02.2017
до дати підписання акта приймання-передачі.
4. Після придбання об’єкта приватизації не відчужувати його протягом 3 років з
моменту підписання акта передавання державного майна без погодження з регіональним відділенням.
5. Протягом року оформити право користування земельною ділянкою згідно з
чинним законодавством.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та платежі за придбаний об’єкт
приватизації вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ по Одеській області, р/р
№ 37184004004570, в банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код
20984091.
Грошові кошти у розмірі 2 254 625,52 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р
№ 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, банк ДКСУ м. Київ.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 24 квітня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 28 квітня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 14.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 17.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно
до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на
аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015
року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на електрону адресу: ouub@vega.
com.ua. Адреса веб-сайта Української універсальної біржі http:// uub.com.ua/.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити на адресу Української універсальної біржі (м. Одеса, вул. Ясна,
12, 65012) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з 10.00
до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15, 11-й поверх, каб. 1109, тел.: 731-50-36,
728-72-62.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: приміщення колишньої бібліотеки загальною площею 27,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 35302, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Великий
Олексин, вул. Шевченка, 16г.
Балансоутримувач: ПСП «Шпанівське», 35302, Рівненська обл., Рівненський р-н,
с. Великий Олексин, вул. Шевченка, 16г. Код за ЄДРПОУ 30661922.
Відомості про об’єкт приватизації: приміщення прибудовані з торця гаражів. Рік
введення в експлуатацію – 1940. Вхід до об’єкта здійснюється з бокового фасаду
будівлі гаражів, далі через невеличкий коридор по правій стороні у приміщення бібліотеки. Інженерно-технічне забезпечення приміщень: електроосвітлення, опалення
пічне (твердим паливом). Об’єкт не експлуатується. Технічний стан конструктивних
елементів будівлі – незадовільний, стан опорядження – потребує ремонту. Приміщення розташовані на території ПСП «Шпанівське».
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 36 772,00 грн. ПДВ – 7 354,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 44 126,40 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, 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 договору можливе лише за згодою органу приватизації. У разі
зміни власника об’єкта покупець повинен покласти всі зобов’язання за 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. Рівному, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач – РВ
ФДМУ по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 4 412,64 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 – РВ
ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 24 квітня 2017 року включно до 17.15.
Аукціон в електронній формі буде проведено 28 квітня 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 направити на адресу Української
універсальної біржі (36039 м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Отримати додаткову інформацію можна за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77, тел.:
(0362) 63-58-19, 26-25-56.

2
ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
за методом зниження ціни об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові підвальні приміщення літ. «Ю» загальною площею
246,9 м2.
Балансоутримувач: відсутній.
Адреса об’єкта: 61067, м. Харків, вул. Беркоса, 27.
Відомості про об’єкт: нежитлові підвальні приміщення літ. «Ю» загальною площею
246,9 м2 (колишній об’єкт ЦО). Висота стелі – 3,3 м. Рік побудови – 1975.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 100 440,00 грн.
Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 83 700,00 грн; ПДВ – 16 740,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Надавати РВ ФДМУ по Харківській області необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати у
здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.
2. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після повної
сплати за об’єкт приватизації за погодженням з РВ ФДМУ по Харківській області.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ
23148337, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 10 044,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37310053001203 в ДКСУ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 23148337, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Аукціон в електронній формі за методом зниження ціни проводиться відповідно
до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на
аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за
№ 1147/27592, зі змінами.
Заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни та фотокопії документів,
що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі (веб-сайт http://putb.if.ua) і на електронну адресу: pfg@
pfg.if.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі
(76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні 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 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за
№ 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі за методом зниження ціни буде проведено
Прикарпатською універсальною товарною біржею 24 квітня 2017 року, час
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні за методом зниження ціни –
20 квітня 2017 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка,

9) та (057) 700-75-60 (РВ ФДМУ по Харківській області, м. Харків, майдан Театральний, 1, 6-й поверх, кімн. 20).

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: двоповерхова будівля їдальні № 13/27 площею 1 386,1 м2.
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Військова, № 13/27.
Балансоутримувач: Відділ житлово-комунального господарства Ізяславської
райдержадміністрації.
Відомості про об’єкт: будівля їдальні цегляна, ІІ групи капітальності, 1936 року
будівництва. Внаслідок пожежі будівлі згорів дах, перекриття другого поверху та
дерев’яні перегородки.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 143 481,00 грн. ПДВ –
28 696,20 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  – 172 177,20
грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта приватизації визначає покупець; переможцю
аукціону після підписання акта передачі об’єкта приватизації згідно з чинним законодавством України здійснити заходи щодо переоформлення права власності на
об’єкт приватизації.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 24 квітня 2017 року, час початку внесення
цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 20.04.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» на електронну адресу https://www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 51, офіс 11) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 № 400/2840 (зі змінами).
Плата за реєстрацію заяв в сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на р/р № 37189500900001 в ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ
ФДМУ по Хмельницькій області.
Сума грошових коштів в розмірі 17 217,72 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, перераховується покупцями на р/р № 37314021016420
в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ по
Хмельницькій області.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Хмельницькій області
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. (0382) 72-09-40, час роботи – з
8.00 до 17.00, крім вихідних.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж за конкурсом з відкритістю пропонування
ціни за принципом аукціону єдиного майнового комплексу
державного торговельного підприємства «Гудок»
Назва об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного торговельного підприємства «Гудок».
Місцезнаходження об’єкта: 03151, м. Київ, вул. Аеродромна, 14.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу Єдиного майнового комплексу
державного торговельного підприємства «Гудок» входить нерухоме майно, а саме:
адміністративна будівля (літ. А) – 243 м2, склади (літ. Б) – 1 391,1 м2, гаражі (літ. В) –
172,9 м2, прохідна (літ. Д) – 20,8 м2, навіс (літ. Е), склад палива (літ. Г) – 15,6 м2, навіс
(літ. Ж), меблі та інше майно.
Відомості про земельну ділянку: 5 076,16 м2 згідно з попереднім планом земельної ділянки.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 13 661 965,00 (тринадцять
мільйонів шістсот шістдесят одна тисяча дев’ятсот шістдесят п’ять грн 00 коп). ПДВ –
2 732 393,00 (два мільйони сімсот тридцять дві тисячі триста дев’яносто три грн 00 коп).
Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ  – 16 394 358,00
(шістнадцять мільйонів триста дев’яносто чотири тисячі триста п’ятдесят вісім грн 00 коп).
Умови продажу об’єкта:
1. Види діяльності підприємства покупець визначає самостійно.
2. Створити робочі місця на підприємстві (кількість покупець визначає самостійно) протягом одного року.
Подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження
для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі- продажу, виключно
за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням
у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого
об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня
переходу до нього права власності на об’єкт приватизації подати державному органу
приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; реєстрація
права власності на об’єкти нерухомості, що входять до складу єдиного майнового
комплексу, здійснюється у встановленому порядку; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки під об’єктом приватизації, покупцем вирішується самостійно
в порядку, встановленому чинним законодавством України; покупець зобов’язаний
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі
ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передання.
Заяви на участь у конкурсі подаються до органу приватизації відповідно до Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 за № 772, у редакції наказу ФДМУ від 02.04.2012 № 437 (зі змінами, внесеними наказами ФДМУ).
Учасник конкурсу подає бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та платежі за придбаний об’єкт
вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ по м. Києву, р/р № 37184501900001 в
банку ГУДКСУ у м. Києві, МФО 820019, код за ЄДРПОУ 19030825.
Грошові кошти у розмірі 1 639 435,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по м. Києву на р/р № 37313080214093,
МФО 820019, код за ЄДРПОУ 19030825, банку ГУДКСУ у м. Києві.
Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відбудеться 19.04.2017 об 11.00 за адресою: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська
(Червоноармійська), 5, корпус 6-Б, 5-й поверх, торговий зал Товарна біржа
«Київська агропромислова біржа».
Останній день приймання заяв – 11 квітня 2017 року.
Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: 03151, м. Київ, вул. Аеродромна,
14 з дозволу РВ ФДМУ по м. Києву в робочі дні та години.
Адреса приймання заяв на участь в конкурсі з бізнес-планом або технікоекономічним обґрунтуванням післяприватизаційного розвитку об’єкта: 01032, м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 331 щодня з 8.30 до 17.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 8.30 до 16.15.
Отримати додаткову інформацію можна в РВ ФДМУ по м. Києву за адресою:
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 331 щодня з 8.30 до 17.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 8.30 до 16.15, тел. 281-00-35.

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

ЖИТОМИРСЬКА область

можна отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка, 52,
тел. (0532) 56-00-37).

можна отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка, 52,
тел. (0532) 56-00-37).

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта приватизації: незавершене будівництво банно-прального комбінату разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Івниця, вул. Садова,
32. Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – банно-пральний комбінат
розташований в серединній частині населеного пункту та складається з банно-прального
комбінату (літ. А-2) – двоповерхова цегляна будівля з підвалом загальною площею
918,8 м2, фундамент – залізобетонні блоки, перекриття – залізобетонні плити, інженерні
мережі відсутні, ступінь будівельної готовності – 66 %; будівлі (літ. Б-1) – одноповерхова
цегляна будівля, загальна площа – 47,8 м2, фундамент стрічковий, бутобетоний, перекриття – залізобетонні плити, інженерні мережі відсутні, ступінь будівельної готовності – 66 %
та пожежних резервуарів – наявні лише залишки залізобетонних конструкцій.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 0,5700 га, кадастровий номер
земельної ділянки 1820384800:01:005:0104, цільове призначення – для будівництва
та обслуговування інших будівель громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва – банно-прального комбінату
разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 274 427,00 грн (двісті сімдесят
чотири тисячі чотириста двадцять сім гривень 00 копійок), у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 148 856,00 грн (сто сорок вісім тисяч вісімсот п’ятдесят шість
гривень 00 копійок); земельної ділянки – 125 571,00 грн (сто двадцять п’ять тисяч
п’ятсот сімдесят одна гривня 00 копійок). ПДВ – 54 885,40 грн (п’ятдесят чотири тисячі вісімсот вісімдесят п’ять гривень 40 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 329 312,40 грн
(триста двадцять дев’ять тисяч триста дванадцять гривень 40 копійок), у т. ч.:
об’єкта незавершеного будівництва – банно-прального комбінату – 178 627,20 грн
(сто сімдесят вісім тисяч шістсот двадцять сім гривень 20 копійок) з урахуванням ПДВ;
земельної ділянки – 150 685,20 грн (сто п’ятдесят тисяч шістсот вісімдесят п’ять гривень 20 копійок) з урахуванням ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації: завершити будівництво об’єкта та ввести
його в експлуатацію протягом п’яти років з моменту підписання акта прийманняпередачі із можливою зміною його первісного призначення; забезпечити вимоги
екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта незавершеного будівництва;
протягом трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передачі здійснити
державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт незавершеного будівництва та земельну ділянку в установленому законом порядку; подальше відчуження
об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей
об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за
згодою РВ ФДМУ по Житомирській області, яке здійснює контроль за їх виконанням;
використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення та у випадку необхідності самостійно вирішувати питання щодо зміни її цільового призначення
згідно з чинним законодавством України.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській
області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській області,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 32 931,24 грн (тридцять дві тисячі дев’ятсот тридцять одна
гривня 24 копійки), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, перераховуються на
рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку 820172. Одержувач коштів: РВ
ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Кінцевий термін приймання заяв: 24 квітня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 28 квітня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 (зі змінами). Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні в трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській області (вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 402, м. Житомир, 10008) тел. (0412) 42-04-16, в робочі дні з
9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта приватизації: незавершене будівництво житлового будинку поз.
479 разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Хомутець, вул. Садова, 7.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: житловий будинок поз. 479 розташований на масиві малоповерхової забудови поряд з дорогою. Ступінь будівельної готовності – 25 %. По
об’єкту виконані такі будівельно-монтажні роботи: фундамент – фундаментні блоки,
частково пошкоджені; зовнішні та внутрішні стіни – монолітний керамзитобетон, наявні сліди затікання; перекриття відсутнє; інженерні мережі відсутні. Територія об’єкта
не огороджена, поросла кущами.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 0,2500 га, кадастровий номер
земельної ділянки 1820987001:01:002:1266, цільове призначення – для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка).
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку поз.
479 разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 57 083,00 грн (п’ятдесят сім
тисяч вісімдесят три гривні 00 копійок), у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва –
22 523,00 грн (двадцять дві тисячі п’ятсот двадцять три гривні 00 копійок); земельної
ділянки – 34 560,00 (тридцять чотири тисячі п’ятсот шістдесят гривень 00 копійок).
ПДВ – 11 416,60 грн (одинадцять тисяч чотириста шістнадцять гривень 60 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 68 499,60 грн
(шістдесят вісім тисяч чотириста дев’яносто дев’ять гривень 60 копійок), у т.
ч.: об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку поз. 479 – 27 027,60 грн
(двадцять сім тисяч двадцять сім гривень 60 копійок) з урахуванням ПДВ; земельної
ділянки – 41 472,00 грн (сорок одна тисяча чотириста сімдесят дві гривні 00 копійок)
з урахуванням ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації: завершити будівництво об’єкта та ввести його
в експлуатацію протягом п’яти років з моменту підписання акта приймання-передачі
із збереженням його первісного призначення; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого
введення в експлуатацію об’єкта незавершеного будівництва; протягом трьох місяців з
моменту підписання акта приймання-передачі здійснити державну реєстрацію переходу
права власності на об’єкт незавершеного будівництва та земельну ділянку в установленому законом порядку; подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та
земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою РВ ФДМУ по Житомирській області, яке
здійснює контроль за їх виконанням; використовувати земельну ділянку відповідно до
цільового призначення та у випадку необхідності самостійно вирішувати питання щодо
зміни її цільового призначення згідно з чинним законодавством України.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській
області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській області,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 6 849,96 грн (шість тисяч вісімсот сорок дев’ять гривень 96
копійок), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, перераховуються на рахунок
№ 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку 820172. Одержувач коштів: РВ ФДМУ
по Житомирській області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Кінцевий термін приймання заяв: 24 квітня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 28 квітня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 (зі змінами). Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні в трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772
(зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській області (вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 402, м. Житомир, 10008), тел. (0412) 42-04-16, в робочі дні з
9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта незавершеного будівництва
разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта приватизації: незавершене будівництво житлового будинку поз. 480
разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Житомирська обл.,Брусилівський р-н, с. Хомутець, вул. Садова, 9.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: житловий будинок поз. 480 розташований на масиві малоповерхової забудови поряд з дорогою. Ступінь будівельної готовності – 25 %. По
об’єкту виконані такі будівельно-монтажні роботи: фундамент – фундаментні блоки,
частково пошкоджені; зовнішні та внутрішні стіни – монолітний керамзитобетон, наявні сліди затікання; перекриття відсутнє; інженерні мережі відсутні. Територія об’єкта
не огороджена, поросла деревами та кущами.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 0,2500 га, кадастровий номер земельної ділянки 1820987001:01:002:1264, цільове призначення – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку поз.
480 разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 57 083,00 грн (п’ятдесят сім
тисяч вісімдесят три гривні 00 копійок), у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва –
22 523,00 грн (двадцять дві тисячі п’ятсот двадцять три гривні 00 копійок); земельної
ділянки – 34 560,00 (тридцять чотири тисячі п’ятсот шістдесят гривень 00 копійок).
ПДВ – 11 416,60 грн (одинадцять тисяч чотириста шістнадцять гривень 60 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 68 499,60 грн (шістдесят вісім тисяч чотириста дев’яносто дев’ять гривень 60 копійок), у т. ч.: об’єкта
незавершеного будівництва – житлового будинку поз. 480 – 27 027,60 грн (двадцять сім
тисяч двадцять сім гривень 60 копійок) з урахуванням ПДВ; земельної ділянки – 41 472,00
грн (сорок одна тисяча чотириста сімдесят дві гривні 00 копійок) з урахуванням ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації: завершити будівництво об’єкта та ввести
його в експлуатацію протягом п’яти років з моменту підписання акта прийманняпередачі із збереженням його первісного призначення; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та
подальшого введення в експлуатацію об’єкта незавершеного будівництва; протягом
трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передачі здійснити державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт незавершеного будівництва та земельну
ділянку в установленому законом порядку; подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе
лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою РВ ФДМУ
по Житомирській області, яке здійснює контроль за їх виконанням; використовувати
земельну ділянку відповідно до цільового призначення та у випадку необхідності самостійно вирішувати питання щодо зміни її цільового призначення згідно з чинним
законодавством України. Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській
області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській області,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 6 849,96 грн (шість тисяч вісімсот сорок дев’ять гривень 96
копійок), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, перераховуються на рахунок
№ 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку 820172. Одержувач коштів: РВ ФДМУ
по Житомирській області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Кінцевий термін приймання заяв: 24 квітня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 28 квітня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 (зі змінами). Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні в трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській області (вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 402, м. Житомир, 10008), тел. (0412) 42-04-16, в робочі дні з
9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону
можна отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка, 52,
тел. (0532) 56-00-37).

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

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта соціальної сфери –
«Спорткомплекс (фізкультурно-оздоровчий комплекс з стадіоном)»
Назва об’єкта: об’єкт соціальної сфери – «Спорткомплекс (фізкультурнооздоровчий комплекс з стадіоном)».
Адреса об’єкта: 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кармелюка, 35.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191000, Публічне акціонерне товариство
«Південний гірничо-збагачувальний комбінат» за адресою: 50026, Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта входять: спортивний
комплекс – двоповерхова будівля літ. А-2-3 загальною площею 3 566,3 м2; будівля
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адміністративно-побутового корпусу літ. К-1 загальною площею 407,7 м2; тир літ.
Б-1 загальною площею 129,3 м2; сарай літ. З; вбиральня літ. В-1 загальною площею 18,9 м2; каса літ. Е; каса літ. Ж; трибуна літ. ІХ; гостьова трибуна, операторна
літ. Г-1 загальною площею 63,2 м2; навіс, літ. Д; футбольне поле літ. ІІІ; футбольне
поле літ. ІV; сектор штовхання ядра і метання дисків літ. ХІІІ; тенісний корт літ. VІ;
хокейний майданчик літ. VІІ; бігова доріжка, літ. ХІІ; запобіжна зона літ. ХІV; дренаж;
паркан літ. № 1-6, № 8-9, № 11-18; майданчики та тротуари літ. І, ІІ, Х; водопровід;
лісонасадження та інше рухоме майно в кількості 17 од. Земельна ділянка під об’єкт
не відводилась.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 15 685 876,00 грн, ПДВ – 3 137 175,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 18 823 051,20 грн.
Умови продажу: використовувати об’єкт приватизації зі збереженням профілю
діяльності; забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх технічних,

санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; право
користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом
приватизації, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ;
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації
та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін
за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.

№ 24 (1044)

3
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка)
від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 1 882 305,12 грн, що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової ціни
об’єкта соціальної сфери (група Ж) – «Спорткомплекс (фізкультурно-оздоровчий
комплекс з стадіоном)», розташованого за адресою: 50000, Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Кармелюка, 35).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 20
квітня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (www.tbe.соm.ua) 24 квітня 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових
пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015
року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська» (електронний майданчик https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м.
Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 49, оф. 4/1) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв,
а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року
за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни в електронній формі
об’єкта приватизації – «Танцювальний майданчик»
Назва об’єкта: «Танцювальний майданчик».
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 4б.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00190905, ПрАТ «Інгулецький гірничозбагачувальний комбінат» за адресою: 50064, Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, вул. Рудна, 47.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою нежитлову будівлю літ. А загальною площею 144,3 м2, будівлю каси літ. Б, навіс літ. В, огорожу № 1-2, замощення літ.
І. Рік побудови – 1967. Земельна ділянка під об’єкт окремо не відводилась. На теперішній
час об’єкт не використовується. Потребує ремонтно-відновлюваних робіт. До нежитлової
будівлі підведено електропостачання. Об’єкт знаходиться в рекреаційній зоні.
Ціна продажу об’єкта без ПДВ – 461 623,00 грн, ПДВ – 92 324,60 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ – 553 947,60 грн.
Призначення об’єкта: дозвілля населення.
Умови продажу: збереження профілю діяльності об’єкта; забезпечити під час
експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо
утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища;
здійснити реєстрацію нерухомого майна, яке входить до складу об’єкта приватизації;
подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку,
що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий
власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт приватизації подати державному органу приватизації копії
документів, що підтверджують його право власності; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації, покупцем вирішується
самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; покупець
зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному
обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону за методом зниження ціни
у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та
нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни у розмірі
17,00 грн (призначення платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні за
методом зниження ціни, без ПДВ») та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт
приватизації вносяться на р/р № 37188500900001 в ГУДКУ у Дніпропетровській області,
МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 55 394,76 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової
ціни об’єкта приватизації – «Танцювальний майданчик», розташований за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 4б).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні за методом зниження ціни –
20 квітня 2017 року до 17.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено
Українською універсальною біржею (http://www.uub.com.ua) 24 квітня 2017
року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
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 (зі змінами).
Заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни та фотокопії документів,
що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайті Української
універсальної біржі (http://www.uub.com.ua, електронний майданчик: https://auk.
uub.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону за
методом зниження ціни зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії
Української універсальної біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15,
к. 38) оригінали заяв на участь в аукціоні за методом зниження ціни у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні 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).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні ФДМУ по
Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 8.00 до
17.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: дитячий оздоровчий табір «Сонячний берег».
Адреса об’єкта: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Курортна, 17.
Балансоутримувач: ВАТ «Точмаш». Адреса балансоутримувача: 83007, Донецька
обл., м. Донецьк, вул. Жмури, 1. Ідентифікаційний код 14300579.
Відомості про об’єкт: у складі об’єкта 21 од. нерухомості загальною площею
5 585,7 м2: корпус № 1 літ. А-1 площею 221,1 м2, корпус № 2 літ. Б-1 площею 223,9 м2,
корпус № 3 літ. В-1 площею 222,2 м2, корпус № 4 літ. Г-1 площею 221,5 м2, корпус
№ 5 літ. Д-1 площею 232,7 м2, корпус № 6 літ. Е-1 площею 224,1 м2, літній кінотеатр
літ. Ж-1 площею 294,2 м2, будівля для господарських потреб літ. З-1 площею 89,1 м2,
дизельна майстерня літ. И-1 площею 51,4 м2, пральня літ. К-1 площею 98,0 м2, сарайкомора літ. Л-1 площею 39,7 м2, дискоклуб літ. Н-1 площею 79,9 м2, котельня літ. О-1
площею 101,3 м2, бойлерна літ. П-1 площею 26,0 м2, будівля харчоблоку літ. Р-1 площею 489,1 м2, ізолятор-медпункт літ. С-3 площею 931,0 м2, їдальня літ. Т-2 площею
1 980,2 м2, кіоск трансформаторний літ. У-2 площею 42,5 м2, туалет літ. Ф-1 площею
17,8 м2, альтанка літ. Э-1, огорожа території табору. Рік побудови – 1958. Площа
земельної ділянки, на якій розташований об’єкт – 5,9 га.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 3 615 000,00 грн, ПДВ – 723 000,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 4 338 000,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Збереження основного профілю (виду) діяльності об’єкта.
2. Вирішити питання землекористування згідно з чинним законодавством протягом 1,5 року після набуття права власності на об’єкт.
3. Дотримуватись санітарних норм під час експлуатації об’єкта.
4. Здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт відповідно до вимог чинного законодавства протягом шістьох місяців після підписання акта передачі
державного майна.
5. Сплатити за об’єкт у строки, передбачені чинним законодавством.
6. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов
договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ 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 у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 ГУ
ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ
по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 433 800,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172, ЄДРПОУ
13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015
року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592 (зі змінами).
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 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 21 квітня 2017 року. Час внесення цінових пропозицій (початку аукціону) –
10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Української універсальної біржі: http://
www.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 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.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 17 квітня 2017 року до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Української універсальної біржі виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить
43 380,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: база відпочинку «Івушка».
Адреса об’єкта: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Маяковського, 59б.
Балансоутримувач: Оперативний воєнізований гірничорятувальний загін. Адреса
балансоутримувача: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Трифонова, 48а.
Відомості про об’єкт нерухомості: до складу бази відпочинку «Івушка» входять 23
основні будинки (одноповерхові будівлі): 8 літніх дерев’яних будинків, обліцованих
цеглою (літ. А-1, Б-1, В-1, Г-1, Д-1, Е-1, Ж-1, З-1,) площею 34,4 м2 кожний, 7 літніх
дерев’яних двокімнатних будинків (літ. И-1, К-1, Л-1, М-1, Н-1, О-1, П-1) площею
35,8 м2 кожний, 2 кухні (літ. У-1, Ф-1) площею 21,1 м2 та 21,3 м2 відповідно, адміністративний корпус (літ. С-1) площею 55,5 м2, склад (літ. Ч-1) площею 41,0 м2, клуб
дерев’яний (літ. Р-1) площею 59,4 м2, сторожка (літ. Т-1) площею 36,2 м2, туалет
(літ. Х-1) площею 26,0 м2, душова (літ. Ц-1) площею 17,96 м2, а також установка для
пересувної лабораторії (вагон металевий), 2 вагони-гуртожитки, паркан металевий.
Введення бази в експлуатацію відбулося у 1971 році. Технічний стан майна незадовільний та потребує капітального ремонту. Об’єкт не функціонує з 2013 року. Розмір
земельної ділянки становить 0,6987 га.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 480 000,00 грн, ПДВ – 96 000,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 576 000,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Збереження профілю (виду) діяльності об’єкта.
2. Вирішити питання землекористування згідно з чинним законодавством протягом 1,5 року після набуття права власності на об’єкт.
3. Дотримуватись санітарних норм під час експлуатації об’єкта.

4. Здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт відповідно до вимог чинного законодавства протягом шістьох місяців після підписання акта передачі
державного майна.
5. Оплатити за об’єкт у строки, передбачені чинним законодавством.
6. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов
договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ 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.
Сума грошових коштів у розмірі 57 600,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в ГУ ДКСУ у Харківській області,
МФО 851011, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015 року № 1325 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 21 квітня 2017 року. Час внесення цінових
пропозицій (початку аукціону) – 12.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали
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.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 17 квітня 2017 року до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарна біржа «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 5 760,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: пансіонат «Мебельщик».
Адреса об’єкта: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Нахімова, 45а.
Балансоутримувач: ТОВ «АРП» (за договором про безоплатне зберігання). Адреса
балансоутримувача: 91463, Луганська обл., м. Луганськ, смт Ювілейне, вул. ім. Генерала Дідоренка, 3, кв. 2. Ідентифікаційний код 32397798.
Відомості про об’єкт: у складі об’єкта 17 од. нерухомості: будиночок № 1 (літ. А-1)
площею 79,7 м2, адмінбудівля (літ. Б-1) площею 51,4 м2, будиночок № 2 (літ. В-1) площею
78,4 м2, будиночок № 3 (літ. Г-1) площею 41,4 м2, будиночок № 4 (літ. Д-1) площею 39,4 м2,
будиночок № 5 (літ. Е-1) площею 22,6 м2, будиночок № 6 (літ. Ж-1) площею 65,7 м2, будиночок № 7 (літ. З-1) площею 79,4 м2, склад (літ. И-1) площею 20,1 м2, будиночок № 8 (літ.
К-1) площею 20,1 м2, будиночок № 9 (літ Л-1) площею 20,6 м2, будиночок № 10 (літ. М-1)
площею 20,3 м2, будиночок № 11 (літ. Н-1) площею 20,2 м2, будиночок № 12 (літ. О-1)
площею 48,6 м2, душова-вбиральня (літ. Т-1) площею 6,0 м2, паркан № 1, ворота № 2. Рік
побудови – 1968. Площа земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, – 0,55 га.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 367 000,00 грн, ПДВ – 73 400,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 440 400,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Збереження основного профілю (виду) діяльності об’єкта.
2. Вирішити питання землекористування згідно з чинним законодавством протягом 1,5 року після набуття права власності на об’єкт.
3. Дотримуватись санітарних норм під час експлуатації об’єкта.
4. Здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт відповідно до вимог чинного законодавства протягом шістьох місяців після підписання акта передачі
державного майна.
5. Оплатити за об’єкт у строки, передбачені чинним законодавством.
6. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов
договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ 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 у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 ГУ
ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ
по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 44 040,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172, ЄДРПОУ
13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015
року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592 (зі змінами).
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 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 21 квітня 2017 року. Час внесення цінових
пропозицій (початку аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована»: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали
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.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 17 квітня 2017 року до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарна біржа «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, що становвить 4 404,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

конкурси з відбору розробників документації із землеустрою
ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу
об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із земле
устрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, визначення
та закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками
встановленого зразка; погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у
державному земельному кадастрі, присвоєння кадастрового номера та внесення
відомостей до національної кадастрової системи, у т. ч. перевірка файла обміну
даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного
файла); погодження та затвердження проекту із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою та витягу з Державного земельного кадастру; підготовка інших матеріалів
та документів, що необхідні для продажу земельної ділянки).
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт –
будівля колишньої їдальні загальною площею 588,9 м2, за адресою: 65031,
м. Одеса, вул. Плієва,1а.
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,0840 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 04.08.2016
№ 1515 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: документ, що підтверджує встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками; проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельної ділянці; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; документація із землеустрою, погоджена
та затверджена у встановленому порядку; інші матеріали та документи, необхідні для
продажу земельної ділянки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до регіонального РВ ФДМУ
по Одеській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому,
крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті
мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з
конкурсною пропозицією. До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору
виконавців робіт із землеустрою, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних
осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння
йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії
документів, що підтверджують відповідність претендентів вимогам, встановленим
чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація
претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання
робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку
пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник,
та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на оброблення персональних даних (додаток 4 до Положення про
конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ
від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011
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за № 1210/19948, зі змінами) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану
вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт із землеустрою, а також
строк виконання робіт, зазначений в календарних днях.
Конкурс відбудеться 26.04.2017 об 11.00 в РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15, 11-й поверх, каб.1110.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15, 11-й поверх, каб.1113, час приймання вхідної документації – з 9.00 до 16.00, у п’ятницю – 9.00 до 15.00). Приймання
заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу. Останній день
приймання заяв – 18.04.2017.
Телефони для довідок: (048) 728-72-62, 731-50-36.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про проведення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою
з метою продажу об’єктів приватизації
1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (встановлення розміру та меж земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами, закріплення меж земельної(них)
ділянки(нок) межовими знаками, проведення робіт з присвоєння кадастрового номера
земельній ділянці, погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання витягу з Державного земельного кадастру, підготовка
інших документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на
якій розташоване державне майно – об’єкт незавершеного будівництва –
металевий модуль.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Ярківська, 2, м. Конотоп, Сумська обл.
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт
із землеустрою.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ Фонду державного майна України від 01.09.2000 №1826, Витяг з рішення Конотопської міської ради ХV сесії VII скликання від 28.07.2016 про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації.
Конкурс відбудеться 10.05.2017 о 10.00 за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2, РВ ФДМУ по Сумській області.
Місцезнаходження комісії: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській
області. Телефон для довідок (0542) 36-21-83.
2. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (встановлення розміру та меж земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами, закріплення меж земельної(них)
ділянки(нок) межовими знаками, проведення робіт з присвоєння кадастрового номера
земельній ділянці, погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання витягу з Державного земельного кадастру, підготовка
інших документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташоване державне майно – об’єкт незавершеного будівництва – 105квартирний житловий будинок з вбудованим поштовим відділенням зв’язку.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Свемовська (Дзержинського), 6б, м. Шостка,
Сумська обл.
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт
із землеустрою.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 09.10.2001
№ 1837, витяг з рішення Шосткинської міської ради V сесії VII скликання від 15.07.2016
про регулювання земельних відносин.

Конкурс відбудеться 10.05.2017 об 11.00 за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2, РВ ФДМУ по Сумській області.
Місцезнаходження комісії: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській
області. Телефон для довідок (0542) 36-21-83.
3. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (встановлення розміру та меж земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами, закріплення меж земельної ділянки
межовими знаками, проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній
ділянці, погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому
порядку, отримання витягу з Державного земельного кадастру).
Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій
розташоване державне майно – нежитлова будівля будівля (А-1) загальною площею 224,9 м2, вбиральня, У, разом із земельною ділянкою. Місцезнаходження
об’єкта: Сумська обл., м. Кролевець, вул. Грушевського (Радянська), 29.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,05 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 08.07.2014
№ 2127, рішення сесії Кролевецької міської ради від 26.10.2016 «Про надання дозволу на виготовлення документації із землеустрою».
Конкурс відбудеться 10.05.2017 о 14.00 за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2, РВ ФДМУ по Сумській області.
Місцезнаходження комісії: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській
області. Телефон для довідок (0542) 36-21-83.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та
затверджений у встановленому порядку; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи,
необхідні для продажу земельної ділянки.
Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Сумській області у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс
з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати
проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом
та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно
до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою,
затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) (далі – Положення);
копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідній орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому
ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним
законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у
якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує
розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік
документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення) для
фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців
робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Останній день подання конкурсної документації – 03.05.2017 до 17.00.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом
та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області (кімн. 9).
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КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

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: частина нежитлового вбудованого приміщення
вестибуля площею 10,0 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу № 1. Балансоутримувач: Вінницький національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку
дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса
замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Мельничук 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 22.02.2017: відновна – 3 918,29 грн; залишкова – 78,37
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 48 площею
5,2 м2 на 1-му поверсі 2-поверхового навчального корпусу (літ. А). Балансоутримувач: Вінницький транспортний коледж. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
21001, м. Вінниця, вул. Некрасова, 28. 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 Савіна Н. Е. 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 01.01.2017: відновна – 1 263,35 грн; залишкова – 0,0 грн. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлова окремо розташована одноповерхова
будівля лазні загальною площею 135,9 м2, що не увійшла до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Барський цукровий завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
23000, Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, територія цукрового заводу, будівля
№ 10. 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) 5624-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Захарчук
М. В. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 1 будівля. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.12.2003: відновна – 25 322,00 грн; залишкова –
0,0 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 3, № 4)
загальною площею 62,68 м2 на 2-му поверсі адмінбудівлі. Балансоутримувач: Філія «Вінницький проектний інститут» державного підприємства Міністерства
оборони України «Центральний проектний інститут». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 68. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу:
vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Платник робіт з оцінки – ТОВ «ІТ-Інтегратор». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2 приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 28.02.2017: відновна – 35 167,85 грн; залишкова – 13 258,91 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 21 площею 32,2 м2 на 1-му поверсі адміністративного приміщення (літ. А). Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Хмільницькому районі та м. Хмільнику Вінницької області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Літописна (колишня Червоного Козацтва),
11. 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) 56-2465. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – комунальна
установа «Хмільницький районний трудовий архів». 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 01.01.2017: відновна – 9 114,00 грн; залишкова – 5 256,00 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. 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 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.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до
приймальні регіонального відділення за чотири робочих дні до дати проведення
конкурсу (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 16.00).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: майно (16 од.), яке перебуває на балансі Державного техно-торговельного комерційного підприємства «Рубін-Сервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Москаленка, 65. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою відчуження шляхом продажу
на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0432) 52-01-54. 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 – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: 16 од. МШП: стіл письмовий – 1 од.; стілець – 6 од.; стіл радіомеханіка – 1 од.; візок для телевізорів – 3
од.; шафа для одягу – 2 од.; крісло – 1 од.; стіл журнальний – 1 од.; сейф – 1 од.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2016: первісна – 732,00 грн; залишкова – 0,00 грн. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: немає. 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 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 напрямом 1
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму
1.7 «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що
становлять культурну цінність».
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 у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 10.04.2017 (м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10).
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На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 14.04.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій
області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина котельні літер Ж-2 площею 24,6 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ратнівське міжрайонне управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44101, Волинська
обл., смт Ратне, вул. Шевченка, 36. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 72-91-14. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: orenda_07@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: – . Розмір земельної ділянки, усього: 21 254,48 м2 (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки:
смт Ратне, вул. Шевченка, 36. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування виробничих будівель. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: 1 597 699,26 грн станом на 14.02.2017. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.03.2017. Платник робіт з оцінки – ФОП Капітула Н. К.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина навчально-побутового корпусу площею
18,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ковельський промисловоекономічний коледж Луцького національного технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Заводська, 23. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса
замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір земельної ділянки, усього:
4,7497 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної
ділянки: м. Ковель, вул. Заводська, 23. Цільове призначення земельної ділянки: для
розміщення та обслуговування приміщень коледжу. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: станом на 16.01.2014: 138,40 грн/м2. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.03.2017. Платник робіт з оцінки – ФОП Ілюшик І. В.
 3. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів – гідротехнічні споруди ставів, а саме: став № 1В Німецький, став № 2М Німецький, став Борсуки,
став Катанаш, став Мостки, став Пітрецький за адресою: Волинська обл., Маневицький р-н, смт Маневичі та Зимовали № 1-2, Сплави, став № 3 Маневицький,
став Варка Ост, став Кузьмин, став Млинок, став Новий, став Попов за адресою:
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Прилісне. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Волинська обл., Маневицький р-н, смт Маневичі та с. Прилісне. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса
замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір земельної ділянки,
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація
відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2017. Платник робіт з оцінки – ФОП Богайчук Л. А.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію
щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та
інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях
оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до
виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 21.02.2017 № 10-593320 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки
майна у IV кварталі 2016 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що
склалися у IV кварталі 2016 року для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема
декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2,2 тис. грн, а гідротехнічних споруд – 6,5 тис.
грн, а для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк,
Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться о 10.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський
майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію слід подати до сектору організаційно-адмініст
ративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк,
Київський майдан, 9, каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення конкурсу (включно).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде
залучено до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина адмінбудинку м/п Ягодин площею
25,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна
служба України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44332, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 2. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 72-91-14.
Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: orenda_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: 2,9684
га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: Любомльський р-н, Рівненська сільська рада, за межами населеного пункту.
Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування об’єктів та споруд міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ягодин». Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2017. Платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком»

 2. Назва об’єкта оцінки: частина їдальні площею 223,9 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44021, Волинська обл., Шацький р-н, с. Світязь, ур. Гушово, 25. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: 3,6389 га (пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території). Місце розташування земельної ділянки: Шацький р-н, с. Світязь, ур. Гушово, 25. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування
бази практики-спортивно-оздоровчий табір «Гарт». Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2017. Платник робіт з оцінки – ФОП Фіщук І. С.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напрямку 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається із:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях, який
не повинен перевищувати 5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки)
(додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію
щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та
інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях
оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до
виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 21.02.2017 № 10-593320 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки
майна у IV кварталі 2016 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що
склалися у IV кварталі 2016 року для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема
декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення
передавальних пристроїв), – 2,2 тис. грн, а для визначення подібного до об’єкта
оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватися інформація, визначена в листі ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Конкурсну документацію слід подавати у запечатаному конверті. На конверті
слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі,
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк,
Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться о 10.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський
майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію потрібно подавати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої
дати проведення конкурсу (включно).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: майданчик площею 30,0 м2. Балансоутримувач: Дніпровський міжрайонне управління водного господарства. Адреса: Дніпропетровська обл.,
смт Слобожанське, вул. Ентузіастів, 1а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Київстар». Дата оцінки – 02.03.2017.
 2. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів: водонапірна насосна станція площею 72,0 м2 (інв. № 30090); резервуар для води з фільтром площа 250,0 м3
(інв. № 20093); контрольно-розподільчий пункт РПЗО 10 кВт площа 54,0 м2 (інв.
№ 40025); розподільчий пункт РП-1 площа 54,0 м2 (інв. № 40016); ячейки КСО 12
шт. (інв. № 40043-40053,40019). Балансоутримувач: ТОВ «Хлібзавод № 3». Адреса:
Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, с. Єлізаветівка, вул. Індустріальна, 5.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Хлібзавод № 3» Дата оцінки – 11.11.2016.
 3. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. О. Васякіна, 54а. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Лавська О. А.
 4. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний
університет». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 79б. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Лавська О. А.
 5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 34,0 м2.
Балансоутримувач: ДУ «Пятихатська виправна колонія (№ 122). Адреса: Дніпропетровська обл., с. Красноіванівка. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Ліпкус І. М.
 6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 115,2 м2.
Балансоутримувач: Марганецький коледж ДВНЗ НГУ. Адреса: м. Марганець,
вул. Лермонтова, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ФОП Нежувака В. М.
 7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 30,1 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпро, вул. Академіка Янгеля, 14. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Карасевич О. О. Дата оцінки – 27.01.2017.
 8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 18,0 м2.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській області
Адреса: Дніпропетровська обл., П’ятихатки, вул. Шевченка, 116. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Котельнікова Т. О.
 9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 85,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, просп.
Слобожанський, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ГО «ДАСИД».
 10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 294,2 м2.
Балансоутримувач: Криворізький професійний гірничо-металургійний ліцей. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 13. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Гулик О. В. Дата оцінки – 28.03.2017.
 11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 179,9 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізька, 20. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «ТОКО-ТОКО». Дата оцінки – 13.04.2017.
 12. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 306,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський технікум зварювання та електроніки ім. Є.
О. Патона. Адреса: м. Дніпро, вул. Чернишевського, 1б. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Дьяченко В. Л.
 13. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 3,0 м2 та замощення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Новомосковська
філія Концерну «Військторгсервіс». Адреса: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ПАТ «КБ «Приват Банк».
 14. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Нікопольський технікум НМетАУ. Адреса: м. Нікополь, просп. Трубників, 18. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Онікієнко В. Л. Дата оцінки: 08.03.2017.
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 15. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 79,1
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.
Адреса: м. Дніпро, вул. Макарова, 27. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Агаєва С. Б. О. Дата оцінки – 13.04.2017.
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 керівником СОД та засвідчені печаткою.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях).
Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції учасників конкурсу, в яких термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення, архівної
та адміністративно господарської роботи за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 7 квітня 2017 р.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 13.04.2017 о 10.00,
телефон для довідок (056) 744-11-51.
м2.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій 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: приміщення площею 21,9 м2 будівлі гаража
(літ. В-1). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України у м. Лимані Донецької області (код за ЄДРПОУ
37894853). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Лиман, вул. Пушкіна, 12б. 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 Звєрєв Ю. В. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 2,0 м2 першого поверху будівлі учбового корпусу № 1. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Маріупольський державний університет (код за
ЄДРПОУ 26593428). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Будівельників, 129а. 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 Бочаров В. Ю. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю –
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 8,36 м2 та частина даху площею 1,0 м2 будівлі багатоканатного підйому головного ствола блоку № 4. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ВП «Шахта «Стаханова» ДП «Красноармійськвугілля» (код за ЄДРПОУ
32087941). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Покровський р-н,
смт Новоекономічне, просп. Миру, 2. 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: Приватне акціонерне товариство «Київстар».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.03.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), але не більший ніж 5 календарних днів, запечатаних в
окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів по об’єктах нерухомого майна (дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв)
в якості подібного до об’єкта оцінки майна конкурсною комісією буде враховуватись практичний досвід з оцінки інженерних споруд, передавальних пристроїв та
конструктивних частин будівель, що призначені для розміщення технічних засобів
і антен операторів телекомунікацій.
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 13 квітня 2017 року об 11.00 у 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 Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою виконання
робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок
 1. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка, кадастровий номер
1411200000:00:001:1197. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Торецьк, вул. Торгова, 25. Мета проведення оцінки: продаж земельної ділянки
несільськогосподарського призначення. Замовник та платник робіт з експертної
грошової оцінки земельної ділянки: Виконавчий орган Торецької міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 04052889), телефон/телефакс (06247)4-10-33,
електронна адреса: toretsk-rada@ukr.net. Кількість земельних ділянок: одна. Розмір земельної ділянки, усього: 0,0316 га. Місце розташування земельної ділянки:
Донецька обл., м. Торецьк, вул. Торгова, 25. Цільове призначення земельної ділянки: розміщення об’єкта сервісного обслуговування (12.04). Правовий режим
земельної ділянки: не встановлений. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 241 070,08 грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка, кадастровий номер
1411200000:00:001:0638. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Торецьк, пл. Базарна, 2. Мета проведення оцінки: продаж земельної ділянки
несільськогосподарського призначення. Замовник та платник робіт з експертної
грошової оцінки земельної ділянки: Виконавчий орган Торецької міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 04052889), телефон/телефакс (06247)4-10-33,
електронна адреса: toretsk-rada@ukr.net. Кількість земельних ділянок: одна. Розмір
земельної ділянки, усього: 0,0204 га. Місце розташування земельної ділянки: Донецька обл., м. Торецьк, пл. Базарна, 2. Цільове призначення земельної ділянки:
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07). Правовий режим земельної ділянки: не встановлений. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
121 877,76 грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про
оцінку земель».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачена наявність:
кваліфікації оцінювачів для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має підтверджуватися кваліфікаційними документами згідно
із Законом України «Про оцінку земель»; досвіду суб’єкта оціночної діяльності з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних
земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, та їх
особистого досвіду щодо проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних
ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням;
переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності (додаток 3 до Положення), копії кваліфікаційних документів оцінювача
з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок; копії
документів оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або
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додатково залучаються ним, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, а
також виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності; інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 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 експертної грошової оцінки земельної ділянки та підписання звіту
про експертну грошову оцінку земельної ділянки (додаток 2 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 13 квітня 2017 року об 11.30 у РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд.
1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частини майданчика початкового водіння (у
складі частин № 1, 2) загальною площею 2 239,5 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. О. Невського, 83. Розмір земельної
ділянки (ділянок), усього – 11,95 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок) – Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. О. Невського, 83. Цільове призначення
земельної ділянки (ділянок) – для розташування будівель училища. Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки (ділянок) – 21 148 063,20. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю (так, ні), – відсутня. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ДНЗ «Мелітопольський
професійний аграрний ліцей». Платник робіт з оцінки: ПП «СЛАВЯНЕ». Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017. Контактні телефони: відділ
оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).
Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення № 144 загальною площею 13,7 м2 дев’ятого поверху дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку
(літ. А-9), реєстровий номер 1350110.3.ААББАГ406, що перебуває на балансі
ЗАТ «Сатурн-Д» та не увійшло до його статутного капіталу. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Олімпійська, 26а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження терміну дії договору оренди. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017. Контактні телефони:
відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50
(66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (№ 1-2, № 1-3, № 1-4)
першого поверху будівлі поліклініки (літ. «І-7», «І1-3») загальною площею
25,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, просп.
Будівельників, буд. 33. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 1» Міністерства охорони здоров’я України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34247637. Платник робіт з оцінки: Дочірнє
підприємство Державної акціонерної компанії «Ліки України» Аптека № 5». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017. Контактні телефони:
відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-0750 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (№ 6, № 7, № 8) першого поверху триповерхової будівлі корпусу № 2 загальною площею 63,08 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Мінська, буд. 10. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький гідроенергетичний коледж, ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ 00129366, Запорізької державної інженерної академії ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 05402565. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ДС-КОМПАНІ». Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017. Контактні телефони: відділ
оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).
Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 2 першого поверху
військової скарбниці (літ. Ц), що входить до складу історико-культурного
комплексу «Запорозька Січ» загальною площею 11,0 м2, що перебуває на
балансі Національного заповідника «Хортиця». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Старого редуту, 10. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 2 359,3400 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): на о. Хортиця
та прилеглих до нього островах та скелях Байди, Дубовий, Розтьобін, Три Стоги,
Середня, Близнюки та урочищі Вирва на правому березі річки Дніпро м. Запоріжжя.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – землі оздоровчого та рекреаційного призначення, історико-культурного призначення. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок) – постійне користування. Функціональне призначення земельної
ділянки – для забезпечення діяльності Національного заповідника «Хортиця». Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – 288 399 189,24 грн. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні), – відсутня. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Платник робіт з оцінки:
Запорізький обласний осередок національної спілки майстрів народного мистецтва
України. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017. Контактні
телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061)
226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля
№ 51 площею 2,0 м2 цокольного поверху учбового корпусу № 1 (літ. А-4,
реєстровий номер 05402565.3.ТМЯВЖЮ025). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка/Гастелло, 71/46. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький металургійний коледж, ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ 00193588, Запорізької державної інженерної академії, ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 05402565. Платник робіт з оцінки: ФОП Безуглий А. О. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017 Контактні телефони: відділ
оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).
Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення № 67 площею 150,0 м2,
приміщення № 68, з № 71 до № 73 включно, частина коридору № 83 площею
25,2 м2, приміщення № 87, № 96, № 98, № 99, загальною площею 286,8 м2
будівлі (літ. А’-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, буд. 9. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну
дії договору оренди. Балансоутримувач майна: державний навчальний заклад
«Запорізький професійний ліцей автотранспорту», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02549144. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Інтерсфера». Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017. Контактні телефони: відділ оренди
державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (№ 28, літ. Д-4, реєстровий номер 02549204.1.БДУАЧО004) загальною площею 81,4 м2, вбудоване в
перший поверх будівлі навчального корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Перспективна, буд. 2б. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: державний
навчальний заклад «Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти»,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02549204. Платник робіт з оцінки: ФОП Журба Т.
Г. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061)
226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 1 до № 10 включно,
вбудовані в перший поверх п’ятиповерхового будинку (літ. А-5), загальною
площею 123,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Гвардійська, 26. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладання договору оренди. Балансоутримувач майна: Новомосковська філія Концерну
«Військторгсервіс». Платник робіт з оцінки: ФОП Куцина М. Л. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017. Контактні телефони: відділ оренди
державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 4,0 м2 та нежитлове приміщення № 400 площею 10,2 м2 восьмого поверху адміністративної будівлі
(літ. А-9). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Привокзальна, 13.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ГУМВС України в Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017. Контактні
телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061)
226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 10,0 м2 та нежитлове приміщення № 437 площею 13,5 м2 дев’ятого поверху адміністративної будівлі
(літ. А-9). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Привокзальна, 13.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ГУМВС України в Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «МТС
Україна». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017. Контактні
телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061)

226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 12. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх чотириповерхової
будівлі нежитлові приміщення (літ. А-4, приміщення з № 72 до № 74 включно) загальною площею 81,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Кузнєцова, 15. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 0,9080 га. Місце
розташування земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, вул. Кузнєцова, 15. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – для розташування учбового корпусу інституту післядипломної освіти та дорадництва. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки (ділянок) – 1 733 281,20. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю
(так, ні), – відсутня. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну
дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Таврійський державний агротехнологічний університет. Платник робіт з оцінки: Приватне мале підприємство фірма
«LPD». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017. Контактні
телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061)
226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту
про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та
дату проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки окремо), а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення); 3) конкурсна
пропозиція претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подані документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті
на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання
претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб.
№ 10) до 15.00 10.04.2017 (включно).
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Запорізькій області 14.04.2017
о 10.00 за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.

КІРОВОГРАДСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
109,16 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Соборна (Леніна), 43, що перебувають на балансі Управління державної казначейської служби України у Новоукраїнському районі
Кіровоградської області. Найменування балансоутримувача: Управління державної
казначейської служби України у Новоукраїнському районі Кіровоградської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Соборна (Леніна), 43. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу
(0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 01.01.2017, тис. грн – 13,238. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.03.2017. Площа земельної ділянки: 109,16 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Новоукраїнка, вул. Соборна (Леніна), 43. Замовник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник
робіт з оцінки: ПАТ КБ «Приватбанк» (тел. (097) 706-55-37, Артемова Юлія).
 2. Назва об’єкта оцінки: окремо розташована одноповерхова нежитлова
будівля загальною площею 133,79 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, м. Благовіщенське, вул. Ореста Гуменюка (К. Маркса), 1, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України в Благовіщенському районі Кіровоградської області. Найменування балансоутримувача:
Управління Державної казначейської служби України в Благовіщенському районі
Кіровоградської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
Благовіщенський район, м. Благовіщенське, вул. Ореста Гуменюка (К. Маркса), 1.
Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-2400. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.01.2017, тис. грн – 7,709. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.03.2017. Площа земельної ділянки: 1 145,6 м2.
Місце розташування земельної ділянки: Благовіщенський р-н, м. Благовіщенське,
вул. Ореста Гуменюка (К. Маркса), 1. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки:
ФОП Яремчук Василь Анатолійович (тел. (067) 798-55-34).
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатками 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 ІV кварталі 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 2,2 тис. грн, окремо розташованої будівлі – 3,8 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
10.04.2017 включно у робочий час до 17.15. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурси відбудуться 14 квітня 2017 р. о 8.30 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
площею 12,0 м2 на цокольному поверсі гуртожитку № 3. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Шімзерів, 5а. Балансоутримувач: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. 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. Шімзерів, 5а. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Андросюк Ольга Романівна.
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 2. Назва об’єкта оцінки: частини приміщень в будівлі підземних туалетів
міжнародного автомобільного пункту пропуску «Шегині» загальною площею
37,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Мостиський р-н, с. Шегині, вул. Дружби, 201. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України і в
оперативному управлінні (користуванні) Львівської митниці ДФС. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Мостиський р-н, с. Шегині,
вул. Дружби, 201. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Богдан».
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 здійснюватись відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 №2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті необхідно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні 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. Телефон для довідок: (032)
255-41-71; (032)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: державне нерухоме майно – частина даху головного корпусу університету загальною площею 10,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Клепарівська, 35. Балансоутримувач: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Клепарівська, 35. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.01.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Тримоб».
 2. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – вбудоване нежитлове приміщення № 43 загальною площею 51,4 м2 на другому поверсі дванадцятиповерхової адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, просп. В. Чорновола, 4. Балансоутримувач: Головне управління статистики
у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, просп.
В. Чорновола, 4. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Арніка ЛТД».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 2,5 м2 на третьому поверсі гуртожитку (реєстровий
№ 01275963.1.АААДД901). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Зелена, 105. Балансоутримувач: Державний вищий навчальний заклад «Львівський коледж
будівництва, архітектури та дизайну». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Зелена, 105. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Андросюк Ольга Романівна.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № ІІ площею
1,0 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Самбір, вул. С. Крушельницької, 7. Балансоутримувач: Самбірський технікум економіки та інформатики. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Самбір, вул. С. Крушельницької,
7. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Сікорський Володимир Іванович.
 5. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення (№ 2) загальною площею 13,7 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Львівська обл., м. Пустомити, вул. Заводська, 10. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Пустомити, вул. Заводська,
10. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Пустомитівський районний спортивно-технічний клуб Товариства сприяння оборони України.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (познач. № 60) площею
308,4 м2 у будівлі корпусу № 1 (площадка № 3). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Конюшинна, 26. Балансоутримувач (орендодавець): ДП «Львівський
державний завод «Лорта». 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. Конюшинна, 26. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Екостар груп».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IV кварталі 2016 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 200,00 грн для
дахів, нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті 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’єкта державної власності
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – очисні споруди. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: балансоутримувач відсут-
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ній, об’єкт повертається у державну власність. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Персенківка, 19. Мета проведення оцінки: проведення незалежної
оцінки об’єкта, що повертається у державну власність за рішенням суду. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата. на яку проводиться оцінка
майна): 31.03.2017. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до
нього (лист ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у ІV кварталі 2016 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця – 7 400,00 грн для
об’єкта незавершеного будівництва.
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’єкта приватизації групи Е
 Назва об’єкта оцінки: державна частка в Науково-виробничокомерційному малому підприємстві «Боррікс» в формі товариства з обмеженою відповідальністю (далі – НВК МП «Боррікс» у формі ТОВ), що становить
24,052 % від статутного капіталу товариства. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: НВК МП «Боррікс» у формі ТОВ (код за ЄДРПОУ 19325532),
контактний телефон керівника (099) 181-97-28. Телефон замовника конкурсу (032)
261-66-02 (відділ приватизації об’єктів груп В, Г, Е та управління корпоративними
правами). Місцезнаходження об’єкта оцінки: пров. Губицький, 1, м. Борислав,
Львівська обл., 82300. Мета проведення оцінки: приватизація державної частки в
НВК МП «Боррікс» у формі ТОВ шляхом продажу за грошові кошти. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) НВК МП «Боррікс» у формі ТОВ:25.21. Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення; 25.29 Виробництво інших металевих баків,
резервуарів і контейнерів; 56.29 Постачання інших готових страв; 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком НВК МП «Боррікс» у формі ТОВ (зазначаються окремо за групами)
станом на 31.12.2016, од: нематеріальні активи – немає, основні засоби – немає;
об’єкти незавершених капітальних інвестицій – немає; довгострокові фінансові інвестиції – немає. Виробничо-господарську діяльність НВК МП «Боррікс» у
формі ТОВ за наявності замовлень проводить на орендованому майні. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу), тис. грн. – 0,0116. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
31.12.2016, тис. грн: нематеріальних активів – немає, основних засобів – немає;
об’єктів незавершених капітальних інвестицій – немає; довгострокових фінансових
інвестицій – немає. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, часток, паїв): –. 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, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Платник робіт з оцінки РВ ФДМУ по Львівській області (79007, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3). Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
У зв’язку з відсутністю необоротних активів об’єкта оцінки, а також неможливістю класифікувати його за групами об’єктів, вказаних у листі ФДМУ від 15.06.2016
№ 10-36-11307 та доповнень до нього (лист ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320
щодо показників середніх значень ціни надання послуг з оцінки майна, що склалася
у ІV кварталі 2016 року), конкурсною комісією під час обрання переможця буде розглядатися рекомендована мінімальна ціна надання послуг – 2 200,00 грн.
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’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових
комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому
числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього
напряму: 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових
прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)»
та 2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності». 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.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху навчального корпусу № 10 площею 1,5 м2 (у тому числі площі спільного
користування – 0,5 м2), що перебуває на балансі Державного вищого навчального
закладу «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського
МОЗ України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Чехова, 7, 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: ПАТ комерційний банк «ПриватБанк». Балансова
залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.02.2017: – 13,12 грн. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): – 31.03.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення гаражів літ.
«А» позиції VII, VIII, IX загальною площею 119,29 м2, що перебуває на балансі
Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної
адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Микулинецька, 18, 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 Коваль Тарас Богданович.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.01.2017: – 787,03 грн.
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 ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
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 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). Конкурсна документація 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 майна яких не перевищує 2 200,00 грн.
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. При цьому, вимогами до
претендентів для участі в конкурсі передбачено наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки всіх оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
подібного майна, що підтверджується відповідними документами: копіями листів від
замовників оцінки із зазначенням позитивного досвіду, або копіями висновків про вартість майна, чи витягів із звітів про оцінку майна, підписаних оцінювачами, що будуть
залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки 1 є нерухоме майно – приміщення,
частини будівель для розміщення банкоматів, терміналів, автоматів з розливу напоїв; об’єктами подібними до об’єкта оцінки 2 – нерухоме майно – будівлі і споруди
виробничої, виробничо-складської та складської нерухомості.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504. Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 в РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань).

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
I. Об’єкти приватизації.
 1. Найменування об’єкта оцінки: їдальня з обладнанням, що не увійшла
до статутного капіталу ТОВ фірма «Автосервіс» (ліквідовано). Місцезнаходження
підприємства (об’єкта оцінки): Харківська обл., Куп’янський р-н (землі Курилівської
сільської ради за межами населеного пункту). Мета проведення оцінки: незалежна
оцінка початкової вартості об’єкта групи Ж, що приватизується шляхом продажу
на аукціоні. Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що
виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): нежитлові приміщення
їдальні літ. «Г» загальною площею 181,4 м2, обладнання їдальні: шафа холодильна –
2 од., електросковорода, плита електрична, електронагрівач, холодильник «Апшерон». Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства: –.
Балансова залишкова вартість: станом на 24.11.2000 – 18,637 тис. грн. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю ( так, ні ): ні. Організаційно-правова форма
(державна/орендна): державна. Запланована дата оцінки: 31.03.2017.
 2. Найменування об’єкта оцінки: побутові приміщення № 13-20 загальною площею 185,3 м2 в літ. «Г», що не ввійшли до статутного капіталу ТОВ фірма
«Автосервіс» (ліквідовано). Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): Харківська обл., Куп’янський р-н (землі Курилівської сільської ради за межами населеного
пункту). Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка початкової вартості
об’єкта групи А, що приватизується шляхом продажу на аукціоні. Основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): побутові приміщення № 13-20 загальною площею 185,3 м2 в літ. «Г», 1969 року побудови. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова
залишкова вартість: станом на 24.11.2000 – 19,166 тис. грн. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю (так, ні): ні. Запланована дата оцінки: 31.03.2017.
II. Об’єкти оренди.
Найменування об’єкта оцінки, площа,
Інформація
№
Мета проведення
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач Дата оцінки
про замовниз/п
оцінки
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон),
ка/платника
1 Частина нежитлового приміщення кімн. № 63 на 2-му по- 28.02.17 Визначення
ТОВ «Украверсі 7-поверхової частини різноповерхової (2-7) будівлі
вартості об’єкта їнські новітні
пошти загальною площею 9,0 м2 за адресою: м. Харків,
з метою продо- телекомунівження договору кації»
вул. Молочна (Кірова), 6, що обліковується на балансі ХД
оренди
УДППЗ «Укрпошта», 22721970, тел. 712-46-43
2 Частина нежитлового приміщення № 117 на 2-му поНа дату Визначення
ФОП Гуртоверсі 3-поверхової адміністративної будівлі, пам’ятка
укладення вартості об’єкта ва О. В.
2
архітектури, загальною площею 17,4 м за адресою:
договору на оренди з мем. Харків, майдан Героїв Небесної Сотні, 36, що пере- проведення тою передачі
буває на балансі Апеляційного суду Харківської області, незалежної в оренду
оцінки
02894131, тел. (057) 751-88-71
3 Нежитлові приміщення кімн. № 10, 11, 12, 21, 22, 23,
21.11.16 Визначення
ТОВ «Харкі24 на першому поверсі та кімн. № 13 на другому повартості об’єкта вагроснаб»
версі 2-поверхової будівлі навчальних майстерень (інв.
з метою продо№ 10110003) загальною площею 136,3 м2 за адресою:
вження договору
оренди
м. Харків, вул. Спортитвна, 9, що перебувають на балансі Професійно-технічного училища № 32 м. Харкова,
02547903, тел.: 738-01-48, 738-13-94
4 Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі
02.03.17 Визначення
ФОП
3-поверхового головного учбового корпусу № 2 (інв.
вартості об’єкта Орач В. О.
№ 0004535) загальною площею 6,0 м2 за адресою:
з метою продовження договору
Харківська обл., смт Мала Данилівка, головний учбооренди
вий корпус № 2, що перебуває на балансі Харківської
державної зооветеринарної академії, 00493758, тел.:
(05763) 5-74-73, (05763) 5-75-31
5 Нежитлове приміщення – кімн. № 2 на першому поверсі
02.03.17 Визначення
ТОВ НВП
триповерхового лабораторного корпусу (літ. «Г-3») загальвартості об’єкта «Інфотехною площею 20,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. Мироноз метою продо- Сервіс ЛТД»
вження договору
сицька, 25, що перебуває на балансі Державної установи
оренди
«Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії», 209740, тел. 700-01-23
6 Нежитлові приміщення – кімн. № 18, 19, 20, 21, 22, 23,
27.02.17 Визначення
ТОВ фірма
26 на сьомому поверсі 11-поверхової будівлі учбововартості об’єкта «Вірола»
лабораторного корпусу (літ. «А-11») загальною площею
з метою продо82,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Амосова, 58, що певження договору
оренди
ребувають на балансі Харківської медичної академії післядипломної освіти, к 1896872, тел. 711-35-56
7 Нежитлові приміщення – кімн. № 12, 13, 14, 15, 16,
27.02.17 Визначення
ТОВ фірма
17 на сьомому поверсі 11-поверхової будівлі учбововартості об’єкта «Вірола»
лабораторного корпусу (літ. «А-11») загальною площею
з метою продо79,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Амосова, 58, що певження договору
оренди
ребувають на балансі Харківської медичної академії
післядипломної освіти, 1896872, тел. 711-35-56
8 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-2, 1-3, 1-4, 1-5,
28.02.17 Визначення
ФОП Марти1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12 на першому повартості об’єкта ненко О. О.
версі двоповерхової адміністративної будівлі (інв.
з метою продо№ 10310003) загальною площею 97,5 м2 за адресою:
вження договору
оренди
Харківська обл., м. Первомайський, вул. Бугайченко,
17, що перебувають на балансі Первомайського управління Державної казначейської служби України Харківської області, 37327442, тел. (057) 483-40-80
9 Нежитлові приміщення – кімн. № 4, 5, 6 на першому
01.03.17 Визначення
ТОВ
поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі, інв.
вартості об’єкта «Виробничо2
№ 890, літ. «И-2», загальною площею 69,0 м за адрез метою продо- комерційне
вження договору підприємсою: м. Харків, вул. Тарасівська, 6, що перебувають
оренди
ство технона балансі Державного підприємства «Харківське
промімпекс»
промислово-торговельне підприємство» (ідентифікаційний номер 38494092), тел. 757-53-03
10 Нежитлові приміщення загальною площею 124,8 м2
27.03.17 Визначення
ПАТ «Укртеза адресою: Харківська обл., Дворічанський р-н,
вартості об’єкта леком»
с. Кам’янка, вул. Центральна, 17, що перебувають на
з метою продобалансі ХД УДППЗ «Укрпошта», 22721970,
вження договору
тел. 712-46-43
оренди
11 Нежитлові приміщення (кімн. № 5, 6, 7, 8) одно26.02.17 Визначення
ПАТ «Укртеповерхової будівлі пошти (інв. № 0600008, літ. «А-1»)
вартості об’єкта леком»
загальною площею 60,4 м2 за адресою: Харківська
з метою продовження договору
обл., Валківський р-н, с. Старий Мерчик, вул. Леніна
оренди
38, що перебувають на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта»,
22721970, тел. 712-46-43
12 Нежитлові приміщення (частина к. № 4, 5, 6, 7) одно26.02.17 Визначення
ПАТ «Укртеповерхової будівлі пошти (інв. № 30400010, літ. «А-1»)
вартості об’єкта леком»
загальною площею 54,5 м2 за адресою: Харківська
з метою продовження договору
обл., Богодухівський р-н, с. Улянівка, вул. Радянська,
оренди
11, що перебувають на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта»,
22721970, тел. 712-46-43
13 Нежитлові приміщення (кімн. № 5, 6) одноповерхової
26.02.17 Визначення
ПАТ «Укртебудівлі пошти (інв. № 0600005, літ. «А-1») загальною
вартості об’єкта леком»
площею 23,5 м2 за адресою: Харківська обл., Валз метою продовження договору
ківський р-н, с. Минківка, вул. 50-річчя Жовтня, 22,
оренди
що перебувають на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта»,
22721970, тел. 712-46-43
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Продовження таблиці
Найменування об’єкта оцінки, площа,
№
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
з/п
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон),
14 Частина приміщення № 12 на 1-му поверсі
9-поверхової будівлі гуртожитку загальною площею
2,0 м2 за адресою: м. Харків, пров. Руставелі, 11,
що перебуває на балансі Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного
університету, 40397478, тел. (057) 731-33-65

Дата оцінки
На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Інформація
Мета проведення
про замовниоцінки
ка/платника
Визначення
ФОП Теплов
вартості об’єкта О. В.
оренди з метою передачі в
оренду

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної
грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки), строк виконання робіт, який повинен становити
не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному
обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 21.02.2017 № 10-363320 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки
майна у IV кварталі 2016 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що
склалися у IV кварталі2016 року для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема,
декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв),– 2,2 тис. грн, окремо розташованої будівлі – 3,8
тис. грн; комплексу будівель та споруд – 11,4 тис. грн; об’єкта незавершеного
будівництва – 7,4 тис. грн; цілісного майнового комплексу – 28,2 тис. грн; пакета
акцій – 36,0 тис. грн; необоротних активів (до 5 тис. од.) – 47,7 тис. грн; об’єкта
аукціону (один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до 1 000,0 м2 (1 га)) – 4,8 тис. грн; визначення розміру збитків, завданих державі, – 7,0 тис. грн; легкових транспортних засобів – 1,7 тис. грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою:
м. Харків, Театральний майдан, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після
опублікування цієї інформації, тел. для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для надання послуг з оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху будівлі
(літ. А-2) загальною площею 72,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Хмельницька філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 58000, м. Чернівці, вул. Заводська, 12. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу: (0372) 55-44-84. Телефакс замовника
конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 1 289,53
грн станом на 31.01.2017. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: державний акт на право постійного користування
земельною ділянкою: відсутній. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так»
або «ні»): –. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху будівлі
(літ. А-2) загальною площею 180,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Хмельницька філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 58000, м. Чернівці, вул. Заводська, 12. Мета проведення оцінки: передача в
оренду. Телефон замовника конкурсу: (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 3 223,84
грн станом на 31.01.2017. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий
режим земельної ділянки: державний акт на право постійного користування земельною ділянкою: відсутній. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): –.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
199,1 м2 на третьому поверсі будівлі (літ. А). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна інноваційна фінансово-кредитна установа.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 58000, м. Чернівці, просп. Незалежності, 106.
Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372)
55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого
оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 748 794,24 грн станом на 28.02.2017. Кількість

земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної ділянки: –.
Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки:
державний акт на право постійного користування земельною ділянкою: відсутній.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:–. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт групи А державної власності – виробнича
будівля (корпус блоку допоміжного) (літ. А, А’) загальною площею 1 085,6 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: перебуває на позабалансовому
рахунку ТОВ «Машзавод» (Генеральний директор ТОВ «Машзавод» – Сідляр В.А,
тел.55-34-78). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 58000, м. Чернівці, вул. Прутська, 10а. Мета проведення оцінки: приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372)
55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: немає. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 (один). Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): інформація відсутня. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: земельна
ділянка окремо не відведена. Будівля перебуває на земельній ділянці, яка згідно
з державним актом перебуває у постійному користуванні ТОВ «Машзавод». Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): м. Чернівці, вул. Прутська, 10а. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначається «так» або «ні»):
ні Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт групи Ж державної власності – їдальня на
330 місць. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «Машзавод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Прутська, 16б. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу
на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника
конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: немає. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами): 1 (один). Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами):
інформація відсутня. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, часток, паїв): одна. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: земельна ділянка
окремо не відведена. Будівля перебуває на земельній ділянці, яка згідно з державним
актом перебуває у постійному користуванні ТОВ «Машзавод». Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): м. Чернівці, вул. Прутська, 16б. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначається «так» або «ні»):
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 ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платниками робіт для надання послуг з оцінки майна виступатимуть:
об’єкта № 1 – ФОП Недоступов Олександр Юрійович; об’єкта № 2 – ФОП Голбан Микола Іванович; об’єкта № 3 – юридична особа – ТОВ «Інтелект груп»; об’єктів
№ 4 та № 5 – РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єктів № 1, № 2, № 3 не
може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договорів про надання послуг з оцінки.
Очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єктів № 1, № 2, № 3, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців, – 1 725,40 грн.
Очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єктів № 4 та № 5, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців, – 1 849,90 грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за
напрямом 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та
майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають підтверджуватися чинними
кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.08.2013 за № 637/23469.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єкта оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, а також інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки № 1 № 2, № 3 є приміщення, частини
будівель, до об’єктів оцінки № 4 та № 5 – окремі будівлі.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до
каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсів о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок
(0372) 55-44-84.

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки для визначення розрахункової частки житла при
будівництві на конкурсних засадах для військовослужбовців
 Назва об’єкта оцінки: казарма № 2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: УСБУ в Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1. Замовник та платник робіт з оцінки – УСБУ в Чернігівській області (м. Чернігів, вул. Шевченка, 28). Телефон замовника конкурсу (0462) 65-52-08. Телефакс замовника конкурсу (0462) 66-85-25. Електронна
адреса замовника конкурсу: usbu-chg@ssu.gov.ua. Мета проведення оцінки: для
здійснення незалежної оцінки об’єкта для визначення розрахункової частки житла

при будівництві на конкурсних засадах для військовослужбовців. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 01.01.2017. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: частина коридору 1-го поверху головної будівлі
(2 м2). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління СБУ в Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Шевченка,
28. Замовник робіт з оцінки – Управління СБУ в Чернігівській області (м. Чернігів,
вул. Шевченка, 28). Телефон замовника конкурсу (0462) 65-54-73. Телефакс замовника конкурсу (0462) 67-62-08. Електронна адреса замовника конкурсу: usbuchg@ssu.gov.ua. Мета проведення оцінки: для подальшої передачі майна в оренду.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 01.02.2017. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом 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 у конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: під’їзна залізнична колія довжиною
1801,63 пог. м, яка в процесі приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ
«Прилуцький м’ясокомбінат» (ліквідовано). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки. Платник робіт з оцінки – ТОВ «АгроКІМ».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі учбового корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Прилуцький агротехнічний коледж. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 178. Платник робіт з оцінки – Філія –
Чернігівське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України». Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43).
Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс замовника конкурсу (0462)
67-27-83. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Максимальна вартість послуг – 2 200,00 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 у 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.

ПІДСУМКИ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 21.03.2017, переможцем конкурсу щодо визначення вартості
державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Запорізький
виробничий алюмінієвий комбінат» у кількості 423 514 923 шт., що становить
68,0095 % статутного капіталу товариства, з метою його приватизації шляхом
продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Оціночна фірма «Промислова
Нерухомість». Строк надання послуг з оцінки – 35 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 198,00 тис. грн.
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Департамент орендних відносин, т. 200-34-39
Департамент орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ВІННИЦЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Вінницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлиз/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 38814461, Вінницький коледж будівництва і архітектури Київського національного університету Нерухоме майно –частина нежитлового вбудованого
–
21001, м. Вінниця, вул. Г. Успен7,6
50 403,00
2 роки 364 дні
і науки України
будівництва і архітектури, 21100, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 53, тел. (0432) 65-79-10 приміщення на 1-му поверсі гуртожитку (літ. А)
ського, 71
2 Державна служба 02359395, Головне управління статистики у Вінницькій області, 21100, м. Вінниця, Хмель- Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення
–
23000, Вінницька обл., Барський
35,0
138 199,00
2 роки
статистики України ницьке шосе, 15, тел. (0432) 52-57-70
одноповерхового будинку управління статистики (літ. А)
р-н, м. Бар, вул. Соборна, 32

мета використання
Здійснення торгівлі продовольчими
товарами, крім товарів підакцизної групи
Здійснення торгівлі продовольчими
товарами, крім товарів підакцизної групи

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

ЗАПОРІЗЬКА область
№ Назва органу
з/п управління
1 Міністерство
освіти і науки
України

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Запорізькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична
місцезнахо- загальна вартість майна за неза- максимально можнайменування
реєстровий номер майна
мета використання
адреса, контактний телефон)
дження площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
20507735, Запорізький авіаційний кол- Вбудовані в перший поверх гуртожитку (літ. А-9) нежитлові приміщення 20507735.12.ХАНШТД051 м. Запоріж71,7
235 914,00
1 рік
Розміщення: торговельного об’єкта з продажу канцтоварів (18,3 м2); ксерокопіювальної техніки для
ледж ім. О. Г. Івченка, 69068, м. Запоріж- № 46, 46’, 47, 48, 49, 49’, 50, 51, які переведені розпорядженням голожя, вул. Чанадання населенню послуг із ксерокопіювання документів (5,9 м2); суб’єкта господарювання, що
жя, вул. Іванова, 97б, тел. (061) 65-33-33 ви Запорізької обласної державної адміністрації від 12.02.2010 № 34 із
рівна, 50
здійснює побутове обслуговування населення (ремонт одягу) (17,9 м2); торговельного об’єкта з прожилого фонду в нежилий
дажу непродовольчих товарів (16,6 м2); інше використання (13,0 м2)

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».

№ 24 (1044)

29 березня 2017 року

8
ЛЬВІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
1 Міністерство освіти 02071010, Національний університет «Львівська політехніка», Вбудоване нежитлове приміщення
02071010.5.ЦЛЯЮСЕ003 м. Львів, вул. Карпин15,4
169 900,00
2 роки 364 дні
і науки України
79013, м. Львів-13, вул. С. Бандери, 12, тел. (032) 258-26-80 на цокольному поверсі гуртожитку № 3
ця, 27
станом на 30.11.2016
2 Державна служба 02361400, Головне управління статистики у Львівській області, Вбудоване нежитлове приміщення
02361400.1.АААДЕЖ058 Львівська обл., м. Старий
11,2
53 000,00
2 роки 364 дні
статистики України 79019, просп. В. Чорновола, 4, тел. (032) 235-84-28
№ 33 на другому поверсі будівлі
Самбір, вул. С. Дашо,1
станом на 31.12.2016
3 Міністерство обо- 07361304, ДП «Львівський військовий лісокомбінат», 79034,
Будівля лісопильного цеху
Інформація відсутня Львівська обл., м. Стрий,
424,2
243 000,00
2 роки 364 дні
рони України
м. Львів, вул. Луганська, 3, тел. 270-75-38
вул. Харкова, 6з
станом на 31.12.2016

№
з/п

Назва органу
управління

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

мета використання
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює
побутове обслуговування населення (ремонт взуття)
Розміщення офіса
Розміщення лісопильного та стругального виробництва

Заяви про оренду 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».

ХАРКІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Харківській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
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

загальна вартість майна за незалеж- максимально можлиплоща, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн вий строк оренди

місцезнаходження

1 Міністерство внутріш- 08592313, ГУМВС України в Харківській області, 61002,
Нежитлові приміщення – кімн. 5, 6, 21, 25 на цокольному поверсі 08592313.1.АААДИБ108 м. Харків, вул. Мирононіх справ України
м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 5, тел. (057) 706-30-81 2-поверхової адміністративної будівлі, інв. № 10300020, літ. А-3
сицька, 4

39,1

161 000,00

1 рік

мета використання
Розміщення торговельного об’єкта з продажу вогнепальної
зброї невійськового призначення та боєприпасів до неї

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
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

1 Міністерство освіти 02548245, ДНЗ «Вище професійне училище № 2 м. Херсона», 73034, м. Херсон,
і науки України
Миколаївське шосе, 52, тел. (0552) 37-49-15

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Вбудоване нежитлове приміщення на першому поверсі в будівлі гуртожитку

–

м. Херсон, Миколаївське
шосе, 52

17,5

89 931,00

1 рік

Розміщення офіса

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».

м. КИЇВ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
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

1 Міністерство регіонального роз02497683, Державне видавництво «Український науково-дослідний
витку, будівництва та житловоі проектний інститут цивільного будівництва «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД»,
комунального господарства України просп. 40-річчя Жовтня, 50, м.Київ, 03039, тел. (044) 257-10-79

Нерухоме майно – нежилі приміщення на третьому поверсі
адміністративної будівлі

2 Державне агентство водних ресур- 01033987, Бортницьке міжрайонне управління водного господарства
сів України
імені Гаркуші М.А., 08351, Київська обл., Бориспільський р-н., с. Рогозів,
вул. Боровського, 1, тел. (044) 563-12-37

Нерухоме майно:
нежиле приміщення;
частина асфальтованого майданчика

3 Міністерство регіонального розви- 00294349, ДП «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський Нерухоме майно – нежитлове
тку, будівництва та житлово-кому інститут будівельних матеріалів та виробів», вул. Костянтинівська, 68,
приміщення на 1-му поверсі
нального господарства України
м. Київ, 01010, тел. (044) 425-56-32
4-поверхової будівлі
4 Міністерство регіонального роз38488780, ДП «Український інститут інженерно-технічних розвідувань для
витку, будівництва та житловобудівництва», 01133, м. Київ, бульв. Л. Українки, 26, тел.: 285-63-11,
комунального господарства України 285-61-75

реєстровий номер майна
–

місцезнахо- загальна вартість майна за незалежною максимально мождження
площа, м2
оцінкою, грн
ливий строк оренди
м. Київ, просп.
Голосіївський, 50

м. Київ,
01033987.1.АААБГВ303; вул. Євгенія
01033987.1.АААБГВ253 Харченка, 36
00294349.1.АААДДЛ116

Нерухоме майно на цокольному
поверсі кімната 8 (ц)

–

85,1

1 129 000,00
станом на 31.12.2016

58,50:
14,5
44,0

124 600,00 станом на 31.10.2016;
128 000,00 станом на 31.10.2016

мета використання

2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні,
проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи
2 роки 11 місяців Розміщення:
камери схову (14,5 м2);
торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів (44,0 м2)

м. Київ,
Костянтинівська, 68

27,3

378 000,00
станом на 30.11.2016

2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу автотоварів

м. Київ, бульв.
Л. Українки, 26

23,3

355 000,00
станом на 31.12.2016

2 роки 11 місяців Розміщення складу

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

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

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 19,3 м2 на
другому поверсі будівлі за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 30.
Об’єкт оренди перебуває на балансі ДП НДІ «Система».
Орган управління: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
Основні умови проведення конкурсу:
Умова 1. Використання орендованого майна: розміщення офіса. Умова 2. Початковий розмір орендної плати становить 3 855,20 грн без ПДВ за базовий
місяць оренди – лютий 2017 року, виходячи із вартості майна – 251 700,00 грн
без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна станом на 30.11.2016. Умова
3. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий місяць
оренди – лютий 2017 року. Умова 4. Об’єкт оренди не підлягає приватизації. Умова 5. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду. Умова 6. Строк оренди – 5
(п’ять) років. Умова 7. Укладення договору страхування орендованого майна протягом місяця після укладення договору оренди. Умова 8. Протягом 15 днів укласти
з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат
балансоутримувача на утримання орендованого майна, плати податку на землю та
надання комунальних послуг орендарю. Умова 9. Оплата платником коштів за виготовлення звіту про оцінку майна згідно з умовами договору на проведення оцінки
майна № 33/17 від 26.01.2017. У випадку, якщо ініціатор укладення договору оренди
державного майна не став переможцем конкурсу – компенсація платнику (ініціатору
укладення договору) витрат переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від дати
укладення договору оренди (за умови надання підтвердних документів).
Конкурс буде проведено в РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, каб. 8) на 11-й календарний день після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 12.30.
Кінцевий термін приймання заяв та інших документів, що визначені п. 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (далі – Порядок), –
за 3 (три) робочих дні до дати проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
 2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення № 2 загальною площею 196,4 м2
на першому поверсі будівлі за адресою: м. Львів, вул. Тернопільська, 38.
Об’єкт оренди перебуває на балансі ДП ВПП МО «Армія України».
Орган управління: Міністерство оборони України.
Основні умови проведення конкурсу:
Умова 1. Використання орендованого майна: 40,0 м2 – розміщення майстерні,
що здійснює технічне обслуговування та ремонт автомобілів; 156,4 м2 – розміщення
суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (ремонт
електропобутової техніки та інших побутових приладів). Умова 2. Початковий розмір
орендної плати становить 5 481,98 грн без ПДВ за базовий місяць оренди –
лютий 2017 року, виходячи із вартості майна – 799 800,00 грн без ПДВ, визначеної
в звіті про незалежну оцінку майна станом на 30.11.2016. Умова 3. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди – лютий
2017 року. Умова 4. Об’єкт оренди не підлягає приватизації. Умова 5. Об’єкт оренди
не підлягає передачі в суборенду. Умова 6. Строк оренди – 2 (два) роки 364 дні. Умова 7. Укладення договору страхування орендованого майна протягом місяця після
укладення договору оренди. Умова 8. Протягом 15 днів укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача
на утримання орендованого майна, плати податку на землю та надання комунальних послуг орендарю. Умова 9. Оплата платником коштів за виготовлення звіту про
оцінку майна згідно з умовами договору на проведення оцінки майна № 357/16 від
19.12.2016. У випадку, якщо ініціатор укладення договору оренди державного майна не став переможцем конкурсу – компенсація платнику (ініціатору укладення договору) витрат переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від дати укладення
договору оренди (за умови надання підтвердних документів).
Конкурс буде проведено в РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, каб. 8) на 11-й календарний день після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 14.30.
Кінцевий термін приймання заяв та інших документів, що визначені п. 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (далі – Порядок), –
за 3 (три) робочих дні до дати проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування
3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення (кімн. № 168,171,175,
каб.187) загальною площею 52,8 м2 на другому поверсі дво-чотириповерхової
будівлі під. літ. «A-4» за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 30.
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Об’єкт оренди перебуває на балансі ДП « Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем».
Орган управління: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
Основні умови проведення конкурсу:
Умова 1. Використання орендованого майна: 52,8 м2 – розміщення неприбуткової громадської організації на площі, що не використовується для провадження
підприємницької діяльності. Умова 2. Початковий розмір орендної плати становить 1 853,70 грн без ПДВ за базовий місяць оренди – лютий 2017 року,
виходячи із вартості майна 678 200 грн без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну
оцінку майна станом на 30.11.2016. Умова 3. Найбільший запропонований розмір
місячної орендної плати за базовий місяць оренди – лютий 2017 року. Умова 4.
Об’єкт оренди не підлягає приватизації. Умова 5. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду. Умова 6. Строк оренди – 5 (п’ять) років. Умова 7. Укладення договору страхування орендованого майна протягом місяця після укладення договору
оренди. Умова 8. Протягом 15 днів укласти з балансоутримувачем орендованого
майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, плати податку на землю та надання комунальних послуг орендарю. Умова 9. Оплата платником коштів за виготовлення звіту про оцінку майна
згідно з умовами договору на проведення оцінки майна № 34/17 від 26.01.2017.
У випадку, якщо ініціатор укладення договору оренди державного майна не став
переможцем конкурсу – компенсація платнику (ініціатору укладення договору) витрат переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від дати укладення договору
оренди (за умови надання підтвердних документів).
Конкурс буде проведено в РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, каб. 8) на 11-й календарний день після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв та інших документів, що визначені п. 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (далі – Порядок), –
за 3 (три) робочих дні до дати проведення конкурсу.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі в конкурсі учасники конкурсу подають на розгляд комісії (для
об’єктів 1 – 3):
заяву про участь у конкурсі (в якій учасники повідомляють про засоби зв’язку
з ними), пропозиції щодо виконаня умов конкурсу, крім розміру орендної плати,
пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення
конкурсу; відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 7 Порядку,
а саме:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію звіту про фінансові
результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік; довідку від учасника конкурсу про те, що стосовно нього
не порушено справу про банкрутство;
б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію
декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Конкурсні пропозиції та інші документи, пропозиції щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу), подаються в окремому конверті з написом
«На конкурс», з відбитком печатки учасника конкурсу.
Заяви приймаються за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, у
РВ ФДМУ по Львівській області (каб. 5), у робочі дні: понеділок – четвер з 9.00 до
18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі з питань оренди РВ ФДМУ по
Львівській області (каб. 25) або за тел. (032) 261-62-04.

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

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Запоріжжя про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Запоріжжя,
адреса: 69063, м. Запоріжжя, вул. Земського лікаря Лукашевича, 4.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: гараж літ. Б за ГП 583 площею
56,9 м2 та технічний майданчик загальною площею 300,0 м2 військового
містечка № 28 за адресою: м. Запоріжжя-13.

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

Л. П. Пюра
(дополіграфічна підготовка)

Адреса редакції:

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

Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства, становить: гараж літ. Б за ГП 583 – 661,93 грн на місяць (без
ПДВ) та технічний майданчик – 581,65 грн.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна під розміщення складування щебеневої продукції; компенсація орендодавцю податку за
землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту орендованого майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; забезпечення
зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку в розмірі, не
меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься
в рахунок плати за останні три місяці оренди.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20
календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Телефон та тел./факс для довідок: (061) 764-20-52, 764-14-81.
ІНФОРМАЦІЯ
Київського КЕУ про проведення конкуру на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Київське КЕУ, адреса: 03186, м. Київ, вул. Авіатора Антонова 2/32, а/с 37 (фактичне розташування:
м. Київ, вул. Курська,13а).
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення будівлі площею 47,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Світла, 6а, військове містечко
№ 243, інв. № 39.
Балансоутримувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30.11.2016
становить 423 916,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 1 766,32 грн
(без ПДВ) за базовий місяць оренди – грудень 2016 року (під розміщення
перукарні).
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси
інфляції.
Термін оренди – на 2 роки 11 місяців.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта
оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; авансовий внесок у розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата, протягом місяця з моменту укладення договору оренди; своєчасна (щомісяця до 15 числа, наступного за звітнім) і в
повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням індексу інфляції; встановлення
приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення
прямих договорів з постачальними організаціями (до моменту укладення прямих договорів відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги), компенсація
земельного податку під об’єктом оренди та прилеглої території, компенсація витрат
за виконаний звіт з незалежної оцінки майна та публікування об’яви; виконання капітального та поточного ремонту орендованого майна за власні кошти без вимоги
на відшкодування; страхування майна на користь орендодавця на суму, не меншу
ніж встановлена за незалежною оцінкою, ефективне використання об’єкта оренди
відповідно до його призначення та умов договору оренди; заборона приватизації та
переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб, дострокове розірвання договору у разі здійснення заходів з будівництва житла для військовослужбовців
на земельній ділянці, де розташований об’єкт оренди.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу
орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі потрібно подати документи, вказані в п. 3.2 наказу ФДМУ
та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того: заяву про участь в конкурсі; копію
ліцензії на здійснення юридичною особою діяльності; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що
посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом
копії установчих документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність)
учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості;
довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про
банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, у тому
числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20
календарних днів з моменту публікування цієї інформації адресою: 03186,
м. Київ, вул. Авіатора Антонова, 2/32, корпус № 97, а/с 37. Контактний телефон (044) 242-81-99.
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«Відомості приватизації», є офіційною публікацією.
Її розміщення в інших засобах масової інформації
чи передрук можливі лише з письмового дозволу
Фонду державного майна України із зазначенням
номера й дати видачі дозволу.
Зам. 3049024
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