Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 25 (1045)
Засновано у вересні 1993 року
продаж об’єктів групи Е
Фонд державного майна України повідомляє, що аукціони з повторного продажу державного пакета акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Іста-Центр» у кількості 552 478 штук, що становить 21,552 %
статутного капіталу товариства, та державної частки у статутному капіталі
спільного підприємства «КЕРАМНАДРА» у формі товариства з обмеженою
відповідальністю, що становить 51 % статутного капіталу товариства, оголошені
у газеті «Відомості приватизації» від 22 лютого 2017 року № 14 (1034) та від 27 люто
го 2017 року № 15 (1035), заплановані на 28 березня 2017 року, не відбулися
у зв’язку з відсутністю заяв від потенційних покупців.

продаж об’єктів групи ж
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ
Житомирська область

Їдальня за адресою: Житомирська обл., Чуднівський р-н, смт В. Коровинці,
вул. Терещенка, 12, що перебуває на балансі ВАТ «Коровинецький цукровий завод».
Приватизовано фізичною особою за 41 680,80 грн, у т. ч. ПДВ – 6 946,80 грн.

Конкурси з відбору
розробників документації
із землеустрою........................... 3
Конкурси з відбору
суб’єктів оціночної
діяльності................................... 3
Оренда

7

Оголошення про проведення
конкурсів на право оренди майна
Інформація регіональних
відділень ФДМУ.......................................................

8

Інформація про оренду
військового майна..................................................

8

Засновник і видавець –
Фонд державного майна України
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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

передплата – 2017
УСЕ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ – В офіційному ВИДАННІ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ!
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з додатком – газетою

«Відомості приватизації»
видання можна передплатити в усіх відділеннях зв’язку України
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Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ
В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ
Вінницька область

Частина комплексу будівель та споруд загальною площею 119,3 м2, у складі:
навісу літ. «Л1» площею 9,6 м2, складу літ. «Л» площею 30,1 м2, складу літ. «Л2»
площею 5,4 м2, кузні літ. «М» площею 38,4 м2, складу літ. «Н» площею 11,5 м2,
насосної літ. «О» площею 5,3 м2, прохідної літ. «К» площею 19,0 м2 за адресою:
22800, Вінницька обл., Немирівський р-н, м. Немирів, вул. Соборна, 281, що не
увійшли до статутного капіталу ВАТ «Немирівське БМП-6» та перебувають на зберіганні ПуАТ «Юбіпартнер». Приватизовано юридичною особою за 31 539,60 грн,
у т. ч. ПДВ – 5 256,60 грн.

Львівська область

Окреме індивідуально визначене майно – службовий будинок літ. «А-2», поз. 1,
площею 198,9 м2, що перебуває на балансі Приватного підприємства «Газдиня» (зберігач) за адресою: Львівська обл., Жовківський р-н, смт Магерів, вул. Л. Мартовича,
2. Приватизовано юридичною особою за 9 720,00 грн, у т. ч. ПДВ – 1 620,00 грн.

У номері
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3 квітня 2017 р.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
Одеська область

Пропонуються до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкти державної власності разом із земельними ділянками:
1. Будівля гаража загальною площею 39,4 м2 за адресою: Одеська обл.,
м. Ізмаїл, просп. Миру, 23, що обліковується на балансі Головного управління статистики в Одеській області.
Будівля одноповерхова, складається з двох боксів, забезпечена електропостачанням, розташована на території Управління статистики. На теперішній час будівля
гаража перебуває в оренді, використовується орендарем за призначенням. Потребує поточного ремонту. Орієнтовна площа земельної ділянки – 39,4 м2.
2. Нежитлові споруди з устаткуванням загальною площею 1 526,3 м2,
розташовані на земельній ділянці площею 34 362,0 м2, за адресою м. Одеса, Овідіопольська дуга, 3а, що складаються з адміністративної будівлі (одноповерхова
будівля – 249,5 м2), медичної (одноповерхова будівля – 64,6 м2), технічної служби (двоповерхова будівля – 322,7 м2), ангара (ремонтний цех – 441,0 м2), складу
(14,6 м2), боксу (433,69 м2), мостіння, огорожі. Орієнтовна площа земельної ділянки – 34 362,0 м2.
Більш докладну інформацію щодо зазначених об’єктів можна отримати за телефоном (048) 728-72-62.
Пропозиції щодо придбання об’єктів слід надсилати протягом 20 днів
з дня опублікування оголошення на адресу РВ ФДМУ по Одеській області:
65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15.

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів – обладнання їдальні (6 од.), що під
час приватизації не увійшло до статутного капіталу КСП «Поділля».
Адреса об’єкта: 23744, Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Бубнівка, вул. Першотравнева, 1.
Зберігач: ФГ «Людмила-Вінко», код за ЄДРПОУ 35711815.
Адреса зберігача: 23744, Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Бубнівка,
вул. Шевченка,65.
Відомості про об’єкт: до складу обладнання їдальні входять: холодильник
«Каспій» інв. № 59, 1974 р. в. – 1 од., електроплита ПЕСМ-4, інв. № 60, 1974 р.
в. – 1 од., м’ясорубка М-70, інв. № 61, 1974 р. в. – 1 од., електроплита ПЕС-4, інв.
№ 66, 1975 р. в. – 1 од., холодильна шафа, інв. № 42, 1971 р. в. – 1 од., холодильник «Кристал», інв. № 218, 1995 р. в. – 1 од. Обладнання не експлуатується, перебуває в незадовільному стані.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 037,00 грн, ПДВ – 207,40 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 244,40 грн.
Умови продажу: покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу
об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний
термін за актом приймання-передачі.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 12,44 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 124,44 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 20.04.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 24.04.2017 товарною біржею «Вінницька товарна універсальна біржа» (www.vtub.vn.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 12.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в
електронному вигляді до товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа»
на електронну адресу: tb_vtub@ukr.net, тел. (0432) 66-25-92, до 17.00. Протягом
двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа» (21036,
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. (0432) 67-26-08, час роботи з 8.00 до
17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів – обладнання (72 од.): касовий
апарат – 1 од., хліборізка – 1 од., шафа – 15 од., радіовузол – 1 од., швейна машина
1022 – 1 од., телевізор – 4 од., холодильник – 39 од., портрет Леніна – 2 од., пральна
машина – 1 од., електроніка – 1 од., крісло – 2 од., килим – 4 од.
Адреса об’єкта: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 8/2.

Зберігач: ПАТ «Могилів-Подільська швейна фабрика «Аліса», код за ЄДРПОУ
05468162.
Адреса зберігача: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 8/2.
Відомості про об’єкт: до складу обладнання входять: касовий апарат, інв.
№ 2619, 1985 р. в. – 1 од., хліборізка, інв. № 2623, 1985 р. в. – 1 од., шафа, інв.
№ 2628, 1985 р. в. – 1 од., шафа, інв. № 3525 – 3526, 1985 р. в. – 2 од., шафа, інв.
№ 2797 – 2803, 1990 р. в. – 7 од., шафа, інв. № 2851 – 2854, 1992 р. в. – 4 од., шафа,
інв. № 2107, 1989 р. в. – 1 од., радіовузол, інв. № 2625, 1985 р. в. – 1 од., швейна
машина 1022, інв. № 2570, 1984 р. в. – 1 од., телевізор, інв. № 2691, 1980 р. в. –
1 од., телевізор «Електрон», інв. № 2810, 1989 р. в. – 1 од., телевізор, інв. № 3504,
1980 р. в. – 1 од., телевізор «Берізка», інв. № 3450, 1972 р. в. – 1 од., холодильник «Апшерон», інв. № 3514, 1985 р. в. – 1 од., холодильник, інв. № 2648 – 2657,
1976 р. в. – 10 од., холодильник, інв. № 2779 – 2806, 1989 р. в. – 28 од., портрет Леніна, інв. № 1187 – 1188, 1976 р. в. – 2 од., пральна машина, інв. № 2663, 1988 р. в. –
1 од., електроніка, інв. № 2654, 1985 р. в. – 1 од., крісло, інв. № 1982, 1982 р. в. –
2 од., килим, інв. № 3128, 1990 р. в. – 4 од. Обладнання не експлуатується.
Початкова ціна без ПДВ – 4 255,00 грн, ПДВ – 851,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 5 106,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; 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.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 51,06 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 510,60 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 20.04.2017.
Аукціон в електронній формі буде проведено 24.04.2017 Українською
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються
в електронному вигляді до 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.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-26-08.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 57,0 м2, у т. ч (приміщення № 18 майстерні площею 29,4 м2, приміщення № 19 гаража площею 27,6 м2),
розташовані в прибудові літ. «Б4».
Адреса об’єкта: 23400, Вінницька обл., смт Муровані Курилівці, вул. Соборна, буд. 135 «Б4».
Балансотримач: Головне управління статистики у Вінницькій області, код за
ЄДРПОУ 02359395.
Адреса балансоутримувача: 21100, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 15.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення загальною площею 57,0 м2, у т.
ч (приміщення №18 майстерні площею 29,4 м2, приміщення №19 гаража площею
27,6 м2) в одноповерховій цегляній прибудові літ. «Б4» 1987 року побудови.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 25 365,00 грн, ПДВ – 5 073,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 30 438,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець зобов’язаний протягом 30 календарних
днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну
продажу об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у
триденний термін за актом приймання-передавання.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 304,38 грн.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в ГУДКСУ у
Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ
ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 3 043,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 20.04.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 24.04.2017 товарною біржею «Вінницька товарна універсальна біржа» (www.vtub.vn.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в
електронному вигляді до товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа»
на електрону адресу: tb_vtub@ukr.net, тел.(0432) 66-25-92, до 17.00. Протягом
двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа» (21036,
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840
(зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області
за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. (0432) 67-26-08, час роботи
з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.
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ЗАКАРПАТСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Берегівський кар’єр», який орендується ПрАТ «Берегівський кар’єр»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Берегівський кар’єр», який орендується ПрАТ «Берегівський кар’єр».
Балансоутримувач: ПрАТ «Берегівський кар’єр».
Адреса об’єкта: 90260, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво,
вул. Ференца Ракоці ІІ, 245.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача 32703031.
Вид діяльності об’єкта: виробництво неметалавих мінеральних добрив, н. в.
і. у; добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та
глинистого сланцю; добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів,
н. в. і. у; тощо.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу ЄМК входять: 37 будівель та споруд, 21 транспортний засіб, 125 од. обладнання, устаткування, приладів, меблів
та іншого майна. Об’єкти, які не підлягають приватизації та не входять до складу
ЄМК, – відсутні.
Відомості про земельні ділянки: у користуванні ПрАТ «Берегівський кар’єр»
відповідно до договорів оренди знаходиться земельна ділянка площею 33,8724 га,
у т. ч.: 13,3857 га на території Берегівської міської ради та 20,4867 га на території
Мужіївської сільської ради Берегівського району.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на
території підприємства не утворюються і не зберігаються.
Об’єкт переданий в оренду ПрАТ «Берегівський кар’єр», термін дії договору
оренди – до 05.02.2019.
Основні показники діяльності підприємства
Найменування показника
2013 рік
2014 рік
2015 рік
2016 рік
Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн
1619
1642
2301
3143
Чистий прибуток (збиток), тис. грн
-193
-84
38
53
Рентабельність, %
–
–
0,02
0,02
Вартість активів, тис. грн
15698
15498
15436
15936
Дебіторська заборгованість, тис. грн
72
218
152
574
Кредиторська заборгованість, тис. грн
591
475
375
822
Кількість працівників станом на 01.09.2016 – 19.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 12 300 000,00 грн
(дванадцять мільйонів триста тисяч грн 00 коп), ПДВ – 2 460 000,00 грн (два мільйони чотириста шістдесят тисяч грн 00 коп).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 14 760 000,00
грн (чотирнадцять мільйонів сімсот шістдесят тисяч грн 00 коп.).
Умови продажу:
збереження основних видів діяльності підприємства протягом п’яти років
з моменту укладення договору купівлі-продажу; покупець є правонаступником
всіх прав та обов’язків державного підприємства; збереження кількісті існуючих
робочих місць; забезпечення безпечних, нешкідливих умов праці, правил протипожежної безпеки та цивільного захисту згідно з чинним законодавством України;
недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу
законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством
передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу
законів про працю України) протягом 6 місяців від дати переходу права власності
на об’єкт приватизації; забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з
вимогами трудового законодавства; здійснення заходів щодо збереження навколишнього середовища, забезпечення дотримання санітарних та екологічних
норм; питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору
купівлі-продажу в установленому законодавством порядку; не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю за виконанням умов, надавати необхідні матеріали,
відомості, документи про виконання умов до підписання акта підсумкової перевірки; подальше відчуження об’єкта приватизації та/або передача його в заставу
до повного виконання зобов’язань за договором купівлі-продажу здійснюється
виключно за згодою РВ ФДМУ по Закарпатській області, яка надається відповідно
до порядку, затвердженого Фондом державного майна України та законодавством
України, із збереженням для нового власника зобов’язань покупця за договором
купівлі-продажу, які не виконані на момент відчуження.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37182500900001 в ГУДКСУ по Закарпатській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО 812016.
Грошові кошти в розмірі 1 476 000,00 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, перераховуються на р/р № 37316006018418, МФО 820172 в ДКСУ, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310.
Кінцевий термін приймання заяв – 24 квітня 2017 р.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «ІННЕКС»
28 квітня 2017 року. Час початку торгів – 10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій ) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до товарної біржі «ІННЕКС» на електронну адресу:
www.market.comminnex.com. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу товарної біржі «ІННЕКС»
(03040, м. Київ, просп. Голосіївський, 70, кімн. 1103) оригінали заяв на участь в
акціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840, зі змінами.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування в робочі дні.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь в цьому аукціоні.
Отримати додаткову інформацію можна в РВ ФДМУ по Закарпатській області
за адресою: 88000, м. Ужгород, вул.Собранецька, 60, кімн. 315; телефон для довідок в Ужгород: (0312) 61-38-83.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: побутові приміщення (літ. Б-3), інв. № 070101, загальною площею 933,8 м2.
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, Південне шосе, 62.
Зберігач: ТОВ «Партнер 2000», код за ЄДРПОУ 30616602, м. Запоріжжя,
вул. Задніпровська, 3.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт розташований на земельній ділянці
загальною площею 0,0646 га, кадастровий номер 2310100000:02:032:0037.
Побутові приміщення вбудовані в триповерхову будівлю (літ. Б-3) з підвалом.
Приміщення підвалу не має природного освітлення. Теплопостачання, електропостачання, водопостачання та каналізація будівлі, в якій розташовані приміщення, відключено від мереж постачання та довгий час не експлуатується. Рік
побудови – 1985.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 1 003 033,00 грн,
ПДВ – 200 606,60 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 203 639,60 грн.
Умови продажу об’єкта:
сплатити ціну продажу об’єкта протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладення договору купівлі-продажу відповідно
до вимог чинного законодавства.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Грошові кошти у розмірі 120 363,96 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37311049000444, Державна казначейська служба
України, м. Київ, МФО 820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код
за ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасників аукціону та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби
України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168, МФО 813015,
одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 24.04.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 28.04.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Запорізької філії Української
універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 9.00
до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (061) 220-02-26) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, зі змінами.

3 квітня 2017 року

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 15.00 за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 38, 40 з 8.00 до 16.00,
у п’ятницю – з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (061) 226-07-75,
226-07-76.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля недіючого дитячого садка загальною площею 826,0 м2.
Адреса об’єкта: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине,
вул. Гагаріна, 8.
Балансоутримувач: ВАТ «Терезине» (правонаступник – ТДВ «Терезине») (код
за ЄДРПОУ 05407982).
Адреса балансоутримувача: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине, вул. Першотравнева, 2.
Відомості про об’єкт: одноповерхова окремо розташована будівля. Рік побудови – 1954. Будівля побудована по типовому проекту. Загальна площа – 826 м2.
Технічні характеристики: фундамент стрічковий бетонний; стіни цегляні, оштукатурені; перегородки цегляні, кам’яні, оштукатурені, побілені; перекриття залізобетонні, дерев’яні; покрівля – листи хвилястого шиферу; дах двоскатний; підлога
дощата; прорізи – віконні рами та дверні полотна відсутні. Інженерні мережі відключені та перебувають у неробочому стані. Загальний і фізичний стан основних
будівельних елементів будівлі незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ– 868 126,00 грн, ПДВ – 173 625,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 041 751,20 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
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 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).
Сума грошових коштів у розмірі 104 175,12 грн, що становить10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 104 175,12 грн, без ПДВ»).
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 № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 25 квітня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Заява 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://
nmac.net.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 21 квітня 2017 року
до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі літ. А – група приміщень № 15, № 16
загальною площею 142,0 м2, ґанок, ґанок (сауна).
Адреса об’єкта: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 10.
Балансоутримувач: ВАТ «Бориспільське АТП 13264» (код за ЄДРПОУ 02140745;
припинено).
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою дві групи вбудованих нежитлових
приміщень (№ 15 та № 16). Приміщення № 15 складаються з чотирьох суміжних
приміщень, приміщення № 16 – з одного. Кожна група приміщень має окремий вхід
з бетонним ґаком. Будівля, в якій розташовані приміщення, побудована у 60-ті роки
минулого століття. За архітектурним рішенням будівля є одноповерховою, прямокутною у плані. Конструктивні елементи: фундамент і цоколь стрічковий бетонний;
стіни та перегородки цегляні; перекриття залізобетонні; покрівля та дах – шифер;
підлога – плитка, цемент; вікна, двері металопластикові. Інженерні комунікації –
електропостачання, опалення відключено. Загальний і технічний стан основних
конструктивних елементів будівлі задовільний. Об’єкт перебуває в оренді. Строк
дії договору оренди – до 03.09.2017.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 285 399,00 грн, ПДВ – 257 079,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 542 478,80 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
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 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).
Сума грошових коштів у розмірі 154 247,88 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 154247,88 грн, без ПДВ»).
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 № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 25 квітня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Заява 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://nmac.net.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 21 квітня 2017 року
до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля недіючої лазні загальною площею 161,8 м2.
Адреса об’єкта: Одеська обл., Лиманський р-н, с. Трояндове, вул. Шевченка, 2.
Балансоутримувач відсутній.
Інформація про об'єкт: окремо розташована одноповерхова будівля 1959
року забудови, яка раніше використовувалася як лазня. Будівля розташована в
центральній частині с. Трояндове; складається з 11 приміщень загальною площею
161,8 м2; стіни – з ракушняку, перекриття – залізобетонні панелі. Водопостачання,
опалення та каналізація відсутні. Тривалий час не використовується, потребує ремонту. Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 92 663,00 грн. ПДВ – 18 532,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 111 195,60 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; утримання
об’єкта та прилеглої території у належному санітарно-технічному стані; питання відведення земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184004004570, в
банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач – РВ ФДМУ по Одеській області.
Грошові кошти в розмірі 11 119,56 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, Банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 28 квітня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій

(початок аукціону) – 09.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 11.00.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні в електронній формі – 24
квітня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за
№1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на
електрону адресу: ouub@vega.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити Українській універсальній біржі (фактична адреса: 65012,
м. Одеса, вул. Ясна, 12) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1114;
тел. 728-72-62.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля підсобного господарства літ. № 35 загальною площею 94,5 м2.
Адреса об’єкта: вул. Автомобільна,1, м. Білгород-Дністровський, Одеська
обл., 67700.
Балансоутримувач: ВАТ «Автотранспортне підприємство 15173»; код
за ЄДРПОУ 3118067.
Адреса балансоутримувача: вул. Автомобільна,1, м. Білгород-Дністровський,
Одеська обл., 67700.
Інформація про об'єкт: окремо розташована будівля з цегли 1983 року забудови, яка раніше використовувалася для вирощування свиней та птиці для робітників
підприємства. Будівля складається з двох приміщень (у лівому – дах з бетону покрито шифером, у правому – дах дерев’яний покритий шифером) загальною площею 94,5 м2, розташована на території підприємства. Електро-, водопостачання
та каналізація відсутні. На теперішній час не використовується, потребує ремонту.
Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена. Об’єкт розташований на земельній ділянці, яка перебуває в оренді у ВАТ АТП-15173 терміном на 49
років (договір оренди від 29.12.2003).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 130 928,00 грн. ПДВ – 26 185,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 157 113,60 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; утримання
об’єкта та прилеглої території у належному санітарно-технічному стані; питання відведення земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184004004570, в
банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач – РВ ФДМУ по Одеській області.
Грошові кошти в розмірі 15 711,36 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, Банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 28 квітня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 09.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 11.00.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні в електронній формі –
24 квітня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за №1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі
на електрону адресу: ouub@vega.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити Українській універсальній біржі (фактична адреса: 65012,
м. Одеса, вул. Ясна, 12) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1114;
тел. 728-72-62.

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
продажу 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.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 57,3 м2 зі сходовою
площадкою площею 20,8 м2 на першому поверсі будівлі сауни.
Місцезнаходження об’єкта: 34700, Рівненська обл., Корецький р-н, м. Корець,
вул. Київська, 107б.
Балансоутримувач: ПП «Пластранс», Рівненська обл., м. Рівне, вул. А. Мельника, 2, кв. 2. Код за ЄДРПОУ 33982500.
Відомості про об’єкт приватизації: нежитлове приміщення загальною площею
57,3 м2 зі сходовою площадкою площею 20,8 м2 на першому поверсі одноповерхової (з цокольним поверхом) окремо розташованої цегляної будівлі. Об’єкт не
використовується. Приміщення перебуває в занедбаному, непридатному для
експлуатації стані та потребує проведення ремонтних робіт. Вхід до об’єкта здійснюється зі сторони головного фасаду будівлі. Комунікації: електропостачання,
водопостачання, каналізація, опалення (пічне) – перебувають в неробочому стані
та від’єднанні від зовнішніх мереж. Сходова площадка влаштована на рівні першого
поверху, перекриття площадки залізобетонне, влаштоване на металевому каркасі.
Об’єкт розташований на території підприємства ПП «Пластранс», земельна ділянка
під об’єкт окремо не відведена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 20 900,00 грн, ПДВ – 4 180,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 25 080,00 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання покупцем термінів оплати за придбаний об’єкт; дотримуватись санітарно-екологічних норм експлуатації об’єкта приватизації, правил пожежної безпеки та утримання прилеглої території
в належному санітарному стані; здійснити реєстрацію нерухомого майна, 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 2 508,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805 Державної казначейської служби України м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ13989432, 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 електронну 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.

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення цокольного поверху № Іа, 2, 3, 3а, 4, 5,
6, 7, 9 загальною площею 88,2 м2.
Балансоутримувач: ЗАТ «Харківське АТП-16358» (ліквідовано).
Адреса об’єкта: 61019, м. Харків, просп. Дзюби, 4.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення цокольного поверху № Іа, 2, 3,
3а, 4, 5, 6, 7, 9 загальною площею 88,2 м2 в житловому будинку літ. «А-9», рік побудови – 1981.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 607 260,00 грн.
Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 506 050,00 грн; ПДВ – 101 210,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. 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.
2. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації в установленому законодавством порядку.

3. 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.
4. 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 60 726,00 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 проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до 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 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 буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 28 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 – 24 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).

конкурси з відбору розробників документації із землеустрою
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із земле
устрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований, а саме: встановлення або відновлення
меж земельної ділянки; погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками
та землекористувачами; закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з реєстрації земельної
ділянки у державному земельному кадастрі, присвоєння кадастрового номера та
внесення відомостей до національної кадастрової системи, у тому числі перевірка
файла обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файла); погодження та затвердження документації із землеустрою у
встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи
документації із землеустрою; підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт групи Д – об’єкт незавершеного будівництва – «Відновлювально-оздоровчий комплекс разом із земельною ділянкою» за адресою: м. Дніпро, пл. Академіка Стародубова, 3. Балансоутримувач
відсутній, об’єкт повернуто за рішенням суду.
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,6 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 08.04.2002
№ 626 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку» (зі змінами).
Інша інформація: об’єкт незавершеного будівництва повернутий у державну
власність за актом приймання-передачі від 09.11.2016 (після розірвання договору
купівлі-продажу від 20.11.2002 № 6450).

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт
із землеустрою: відповідна документація із землеустрою, погоджена та затверджена
у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації
із землеустрою; витяг із державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; документ, що підтверджує встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Дніпропетровській 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 містися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсної пропозицією. До підтвердних документів (відповідно до
додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою,
затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420), які подаються на розгляд
конкурсної комісії, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою; копія
документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних
осіб – платників, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляється від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили
про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті;
копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів,
що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у
якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує
розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік
документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
копії спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, або відповідних допусків до державної таємниці (за необхідності); згода

на обробку персональних даних (додаток 4) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Копії документів повинні бути завірені належним чином.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт із землеустрою з урахуванням
додатку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконання робіт із землеустрою, а також строку виконаних робіт, зазначеного у календарних днях.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання, претендент до участі у конкурсі не допускається.
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу документального забезпечення та архівної роботи за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10.
Останній день приймання заяв на участь у конкурсі – 19.04.2017 (включно)
до 17.00.
Конкурс відбудеться 25.04.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6. Телефон для довідок (056) 744-11-41.

ПІДСУМКИ
IНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою для підготовки до продажу земельної
ділянки державної власності, на якій розташований об’єкт,
що підлягає приватизації, що відбувся 29.03.2017
За результатами конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою щодо
виготовлення документації із землеустрою для підготовки до продажу земельної
ділянки, на якій розташований об’єкт державної власності групи Д – незавершене
будівництво будинку для вчителів № 47 за адресою: Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Привітне, вул. Центральна, 10 переможцем визнано приватне підприємство «Геотоп-Сервіс».

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

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки № 1: нежитлові приміщення площею 38,0 м2 на 7-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. М. Сціборського, 6а. Балансоутримувач: Головне управління статистики
у Житомирській області (м. Житомир, вул. М. Сціборського, 6а). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2017. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Сухомлин О. М.
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлове приміщення (кабінет) площею 25,7 м2 в
адмінбудівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 25. Балансоутримувач: Державне підприємство «Житомирторф»
(м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 25). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Желанов І. В.
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлове приміщення (кабінет) площею 16,4 м2 в
адмінбудівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 25. Балансоутримувач: Державне підприємство «Житомирторф» (м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 25). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 31.03.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – ТОВ «Житомирський центр науково-технічної інформації».
 Об’єкт оцінки № 4: нежитлові приміщення площею 53,6 м2 на першому
поверсі будівлі (літ. А-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
м. Бердичів, вул. Чорновола, 9. Балансоутримувач: Бердичівське управління Державної казначейської служби України Житомирської області (Житомирська обл.,
м. Бердичів, вул. Чорновола, 9). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області;
платник робіт з оцінки – ТОВ «Будівельно-монтажне управління 2014».
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, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320) максимальна ціна послуг з оцінки
майна, що буде розглядатись конкурсною комісією, становить 2 200,00 грн.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному
об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ ФДМУ
по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) до 15.00. На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (тел. для довідок 42-04-18).

ЗАКАРПАТСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина вимощення ПС «Чинадієво» площею
75,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, смт Чинадійово, вул. Садова, 92. Найменування балансоутримувача: Філія «Укрінтеравтосервіс – Закарпаття» Українського державного підприємства по обслуговуванню
іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» (тел.
(0312) 66-04-12). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Елек-
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тронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Туріс М.
І. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (поз. 2, 3 за
планом) першого поверху адмінбудинку літ. «А’» загальною площею 29,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ракошино,
вул. Бенедиківська, 11. Найменування балансоутримувача: Мукачівське міжра
йонне управління водного господарства (тел. (095) 508-50-38). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській
області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «РІД – СЕРВІС». Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: 66,72 грн/м2 станом на 06.02.2017. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.03.2017 (орієнтовна).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання робіт
(у календарних днях); до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання
робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2); подібними об’єктами до
об’єкта оцінки є: об’єкти нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення).
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер
до 17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.

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’єкта приватизації
 Назва об’єкта оцінки: приміщення № 1 загальною площею 406,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Приазовський р-н, смт Приазовське, вул. Покровська, буд. 28. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Головне
територіальне управління юстиції у Запорізькій області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом
продажу на аукціоні. Контактні телефони: відділ реформування власності (061)
226-07-75 (76), 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. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-

го наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють
на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту
оцінки. Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту
про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно з Законом України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в України».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки
та дату проведення конкурсу), а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення); 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті
і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб.
№ 10) до 15.00 11.04.2017 (включно).
Конкурс відбудеться 18.04.2017 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Частина приміщення загальною площею 217,0 м2 (№ 29 – 43 згідно
з техпаспортом) на першому поверсі адмінбудівлі, що обліковується на балансі
Управління праці та соціального захисту населення Коломийської райдержадміністрації, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. І. Франка, 3. Запланована
дата оцінки: 31.03.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ПАТ КБ «Приват Банк».
 2. Нежитлові приміщення загальною площею 119,37 м2 на першому поверсі гуртожитку (кімн. № 34 – 41 згідно з техпаспортом), що обліковується на
балансі Державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський національний
медичний університет», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 10. Запланована дата оцінки: 31.03.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ПП «Фючер».
 3. Приміщення Гаврилівської ветдільниці Надвірнянської районної державної лікарні ветмедицини площею 36,4 м2, що обліковується на балансі Надвірнянської районної державної лікарні ветмедицини, за адресою: Івано-Франківська
обл., Надвірнянський р-н, с. Гаврилівка, вул. Українська, 61. Запланована дата оцінки: 31.03.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП Гавкалюк Галина Іванівна.
 4. Нежитлові приміщення (гаражі) загальною площею 140,74 м2, що обліковується на балансі Івано-Франківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою:
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с-ще Богородчани, вул. Шевченка,
57. Запланована дата оцінки: 31.03.2017. Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП
Паливода Василь Іванович.
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 5. Частина даху загальною площею 24,0 м2 у будівлі гуртожитку,
що обліковується на балансі Державного вищого навчального закладу «ІваноФранківській національний медичний університет», за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Тролейбусна, 10. Запланована дата оцінки: 31.03.2017. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області. Платник оцінки – ПрАТ «Київстар».
 6. Частина підвального приміщення (прим. II коридор) площею 13,9 м2
спорткомплексу «Олімп», що обліковується на балансі Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 57. Запланована дата оцінки: 31.03.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник
оцінки – ТОВ «Інвестиційна компанія «Прикарпаття».
 7. Об’єкти форельного господарства загальною площею 9 048,1 м2
(комплекс будівель та споруд), що обліковуються на балансі Державного підприємства «Ворохтянське лісове господарство», за адресою: Івано-Франківська
обл., смт Ворохта Яремчанської міськради, вул. Говерлянська, 26, 25а. Запланована
дата оцінки: 31.03.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ТОВ «Женець».
 8. Частина приміщення площею 7,2 м2 (прим. II згідно з експлікацією)
у фойє першого поверху адміністративно-навчального корпусу Педагогічного інституту, що обліковується на балансі Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Степана
Бандери, 1. Запланована дата оцінки: 31.03.2017. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник
оцінки – ФОП Собків О. І.
 9. Частина даху загальною площею 30,0 м2 в адмінбудинку, що обліковується на балансі Головного управління статистики в Івано-Франківській області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6. Запланована дата оцінки:
31.03.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Фран
ківській області. Платник оцінки – Приватне акціонерне товариство «Київстар».
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг
з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати: для 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; для комплексу
будівель та споруд – 11,0 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єкта не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право на надання таких
послуг; інформація про претендента за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента містить: відомості про
діяльність претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо), іншу інформацію щодо
досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу); інформацію
про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути
допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами з оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. № 315, телефон для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок 55-31-39.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Приміщення загальною площею 15,73 м2 на першому поверсі
адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Івано-Франківської філії
Українського державного НДІ проектування міст «Діпромісто» імені Ю. М. Білоконя,
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Івана Франка, 4. Запланована дата оцінки:
31.03.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Івано-Франківській області. Платник оцінки – ТОВ «Альянс-Консалтинг ІФ».
 2. Частина приміщення загальною площею 36,3 м2 першого поверху
адміністративно-лабораторного корпусу № 6А, що обліковується на балансі
державного підприємства «Виробниче об’єднання «Карпати», за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Галицька, 201. Запланована дата оцінки: 31.03.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області. Платник оцінки – ФОП Матіїв А. С.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг
з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати: об’єкт
нерухомого майна – 2,2 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в яких зазначено
правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право на надання таких послуг;
інформація про претендента за встановленою формою (відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента містить: відомості про діяльність
претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо), іншу інформацію щодо досвіду
у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу); інформацію про
оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація,
стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути
допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’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 з оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї інформації о 10.00 в кабінеті 315 у приміщенні РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48,
телефон для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок
55-31-39.

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: частина приміщення фойє площею 1,0 м2 на
першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький, вул. Автолюбителів, 2, що перебуває на балансі філії «Кіро-
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воградський державний обласний навчально-курсовий комбінат» Українського
державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс». Найменування балансоутримувача:
філія «Кіровоградський державний обласний навчально-курсовий комбінат» Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних
автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Автолюбителів, 2. Мета проведення
незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій,
тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: дані відсутні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.03.2017. Площа земельної ділянки: 6,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький, вул. Автолюбителів, 2. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з
оцінки: ФОП Несен Юрій Миколайович (тел. (066) 708-86-76).
 2. Назва об’єкта оцінки: частина споруди «ВЛ-150кВ Кварцит-Мусіївка
на дільницях Тимково-Мусіївка, Кварцит-Тимково», а саме: опора № 59 (площа
під опорою 87,0 м2); опора № 60 (площа під опорою 21,0 м2); опора № 61 (площа
під опорою 108,0 м2); опора № 62 (площа під опорою 102,0 м2); опора № 63 (площа
під опорою 21,0 м2); опора № 64 (площа під опорою 21,0 м2); опора № 65 (площа
під опорою 21,0 м2); опора № 66 (площа під опорою 76,0 м2); опора № 67 (площа
під опорою 21,0 м2); опора № 68 (площа під опорою 76,0 м2) за межами населених
пунктів Долинського району на територіях Маловодянської, Першотравневої сільських
рад та Долинської міської ради Кіровоградської області, що перебуває на балансі
державного підприємства «Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд». Найменування балансоутримувача: Державне підприємство
«Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд». Місцезнаходження об’єкта оцінки: за межами населених пунктів Долинського району на територіях Маловодянської, Першотравневої сільських рад та Долинської міської ради
Кіровоградської області. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу
(0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій, станом на 01.03.2017 тис. грн – 0,0. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.03.2017. Площа земельної ділянки: 554,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: за межами населених пунктів Долинського району на територіях Маловодянської, Першотравневої сільських рад та Долинської міської ради Кіровоградської області. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУпо Кіровоградській області (25009,
м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ТОВ «Науково-випробувальний
центр «Промінь», (067) 403-36-77 Кузнецов Сергій Іванович.
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’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у
матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ 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.
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
14.04.2017 включно у робочий час до 16.00. На конверті слід зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурси відбудуться 21 квітня 2017 р. о 8.30 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

ЛУГАНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: будівля 807/8 (склад зберігання матеріалу другої групи, інв. № 140043) загальною площею 3 539,29 м2. Місцезнаходження
об’єкта: Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Заводська, 1г/12. Балансоутримувач: РКХЗ
«Зоря». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення
договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
Платник: ТОВ «Торгівельна компанія» «Нова трейд».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких
робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях, для об’єктів
нерухомого майна – не більше 5 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 18 квітня 2017 р. о 10.00 в РВ ФДМУ по Луганській
області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв.
Дружби народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ Регіонального відділення ФДМУ по
Луганській області, не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно), за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
бульв. Дружби Народів, 32а. Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го поверху будівлі (літ.
«Н», інв. № 076026) загальною площею 39,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1, Нафторайон. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами)
станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій,
часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 27.01.2017. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Екомарін» (код за ЄДРПОУ 31518944), тел.:
715-55-01, (067) 519-03-53 Ігор Станіславович, директор.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина пральної кімнати на 1-му поверсі 5-по
верхової будівлі гуртожитку № 2 загальною площею 2,5 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний медичний університет.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, 63. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається
у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –.
Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 27.01.17.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Рябуха Олександр Миколайович (інд. код 2893411351), тел. (067) 482-82-61.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення в одноповерхові йбудівлі площею 55,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний
заклад «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Приморський». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Курортне,
вул. Набережна, 36. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –.Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 13.01.17. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: Українське державне підприємство поштового
зв’язку «Укрпошта» (код за ЄДРПОУ 21560045), тел.: 731-50-21, 726-66-79, 72696-88 (048) 493-39-93, Ганна Вікторівна 3-53-06, 2-40-97, (067) 400-31-82, cpz6.
belgorod@gmail.com, 786-92-70 або (098) 943-50-43, Марина.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на другому
поверсі будівлі гуртожитку № 8 площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Тіниста, буд. 9/11. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29;
електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 13.01.2017. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Ганов Артем Петрович (код за ЄДРПОУ
3055722853), (068) 252-74-55, 704-98-13, artem.ganov@gmail.com.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина площі на 5-му поверсі будівлі гуртожитку
№ 6 площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Радісна, 9. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу:
snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами)
станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій,
часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 13.01.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ 21673832), (067) 34379-74 Сергій, 734-01-14, 771-24-00 Андрій; Сергій yakov68@i.ua, shevchenko@karbon.
od.ua, бухгалтер (067) 675-77-36 Марина Mariya.Romanchuk@kyivstar.net.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина площі на 5-му поверсі гуртожитку № 7,
інв. № 10312001, площею 3,0 м2 та гуртожитку № 8, інв. № 1030021473,
площею 1,0 м2, загальною площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Теніста, 9/11. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28; телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса
замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за
групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 13.01.2017. Інформація про особу –
платника робіт з оцінки ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ 21673832), (067) 343-79-74
Сергій, 734-01-14, 771-24-00 Андрій; Сергій yakov68@i.ua, shevchenko@karbon.od.ua,
бухгалтер (067) 675-77-36 Марина Mariya.Romanchuk@kyivstar.net.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина площі на технічному поверсі будівлі
гуртожитку № 2 площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Шампанський, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 13.01.2017. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ 21673832), (067) 343-79-74 Сергій, 73401-14, 771-24-00 Андрій; Сергій yakov68@i.ua, shevchenko@karbon.od.ua, бухгалтер
(067) 675-77-36 Марина Mariya.Romanchuk@kyivstar.net.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі
будівлі СК «Юність» площею 22,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Іллічівська філія державного підприємства «Адміністрація морських портів
України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Леніна
20. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
13.01.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Єрьоменко Тетяна
Валеріївна (код за ЄДРПОУ 2902907306), тел. (050) 395-18-47.
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 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі
двоповерхової будівлі управління порту площею 20,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Морський торгівельний порт Усть-Дунайськ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул. Придунайська, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу:
snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 13.01.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Державне
підприємство «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» (код
за ЄДРПОУ 30058275), (067) 656-85-13, Володимир Іванович або (044) 321-3220; начальник юридичного відділу Ганна Володимирівна (044) 321-32-63, e-mail:
yevtushenko@shipregister.ua, (048) 777-53-40 Інна.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху у триповерховій адміністративній будівлі площею 86,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Українське державне підприємство поштового зв’язку
«Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Котовськ, вул. 50річчя Жовтня, 72. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-5029, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 13.01.2017. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ФОП Боханцев Петро Іванович (код за ЄДРПОУ
1724015611), тел. (099) 639-68-26.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення другого поверху гуртожитку № 2 площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Новосельського, 64. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами)
станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій,
часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 13.01.2017. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Криницька Олександра Назарівна (код
за ЄДРПОУ 1409815187), тел.: (048) 795-24-40, (067) 283-69-04.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 1-му поверсі будівлі
площею 9,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська
обл., м. Балта, вул. Кірова, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом
на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій,
часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 13.01.2017. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: Селянське (фермерське) господарство «Месенат»
(код за ЄДРПОУ 22495574), тел.: (096) 938-22-08, (094) 960-24-79.
 13. Назва об’єкта оцінки: відкритий облаштований майданчик (інв.
№ 948) на території ВПК-2 площею 38,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Щорса, 2. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в
разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 13.01.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Сучасна
сертифікація та інспекція «ССІ» (код за ЄДРПОУ 1912719848), тел.: (050) 348-81-44
Іван, Ганна (095) 303-59-60 або (050) 477-87-11.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 7-му рівні будівлі
пасажирського комплексу Одеського морського вокзалу загальною площею 35,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія
Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація
Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 08.07.2016. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: Громадська організація «Асоціація морських капітанів Одеси», 703-98-59,
(067) 502-71-76, Ірина технічний секретар (067) 708-50-71, 787-25-21 Вікторія бухгалтер, (067) 965-03-09, (050) 492-22-12 Володимир Васильович.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення буфету на першому
поверсі навчального корпусу загальною площею 6,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Південноукраїнський національний педагогічний
університет ім. К. Д. Ушинського. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Фонтанська дорога, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами):
1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис.
грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,
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паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
(зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): грудень 2016 р. – січень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ФОП Тішинська-Оксамитна Неля Василівна, (063) 818-45-81.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 06.04.2017.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 12.04.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефон для довідок (048) 731-50-39.

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 приміщень першого поверху двоповерхової кам’яної будівлі ратуші загальною площею 28,8 м2, що перебуває на
балансі Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани. Місцезнаходження об’єкта оцінки: площа Ринок, 1, м. Бережани, Тернопільська обл. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352)
52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації,
управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352)
25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Федчишин Наталія Степанівна.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.01.2017: – 2 458,20 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): – 31.03.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення адмінбудинку відділу статистики у Підволочиському районі загальною площею 60,88 м2 (у тому числі
45,3 м2 – приміщення поз. 1-1 та 1-2, 15,58 м2 – частка площ спільного користування), що перебуває на балансі Головного управління статистики у Тернопільській
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Лисенка, 3, смт Підволочиськ, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна
адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: Кредитна спілка «Самопоміч». Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.01.2017: – 861,00 грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): – 31.03.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення міжобласного центру підготовки спортсменів ТНЕУ площею 224,5 м2, що перебуває
на балансі Тернопільського національного економічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Бережанська, 6, м. Тернопіль. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77,
відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87.
Телефакс замовника конкурсу: (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській
області. Платник робіт з оцінки: ФОП Фреїшин Микола Васильович. Балансова
залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 28.02.2017: – 735 066,18 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 – окремі будівлі, приміщення, частини будівель пам’яток архітектури; об’єктами подібними до
об’єктів оцінки 2, 3 – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель офісної, торговельно-офісної, торговельної нерухомості та нерухомості під
заклади громадського харчування.
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

№
з/п
1

2

3

4

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди
Найменування об’єкта оцінки, площа,
Інформація
Мета проведенмісцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач Дата оцінки
про замовниня оцінки
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
ка/платника
Нежитлове приміщення тамбура – кімн. № 51 на пер25.03.17 Визначення
ФОП
шому поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 4 (літ.
вартості об’єкта БуряковА-9) загальною площею 1,9 м2 за адресою: м. Харків,
з метою продо- ський В. М.
вження договору
вул. Гвардійців Широнівців, 41а, що перебуває на баоренди
лансі Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, 02125585, тел. 700-69-09
Нежитлове приміщення на 1-му поверсі 2-поверхової
26.01.17 Визначення
ФОП Остронежитлової будівлі – бокс в осях 6-9, рядах В-Г та кімн.
вартості об’єкта верх Г. І.
в осях 5/4, рядах В-Г, кімн. в осях 5-5/1, рядах Б-В,
з метою продозагальною площею 130,2 м2 за адресою: м. Харків,
вження договору
оренди
вул. Тимурівців, 4а, що обліковується на балансі ГУ
ДСНС України у Харківській області, 37998975
Нежитлові приміщення – кімн. № 36, 37 на 1-му поверНа дату Визначення
ТОВ «Драйвсі 5-поверхової будівлі гуртожитку загальною площею
укладення вартості об’єкта Мастер»
40,8 м2 за адресою: м. Харків, пров. О. Яроша, 3а,
договору на оренди з метою
проведення передачі в
що перебуває на балансі ДВНЗ «Харківський коледж
незалежної оренду
будівництва, архітектури та дизайну», 01275992,
оцінки
тел. (057) 731-24-31
Нежитлові приміщення – кімн. № 128, 129, 130, 131,
На дату Визначення
ТОВ «НВФ
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 181, 182, 184,
укладення вартості об’єкта Дельта»
185, 186, 187, 189, 190 на 1-му поверсі 2-го корпусу
договору на оренди з метою
4-поверхової будівлі адміністративно-лабораторного
проведення передачі в
корпусу загальною площею 195,4 м2 за адресою:
незалежної оренду
оцінки
м. Харків, вул. Астрономічна, 33, що перебувають на балансі ДП «Державний науковий центр лікарських засобів
і медичної продукції», 00482329, тел. (057) 720-62-29

Продовження таблиці
Найменування об’єкта оцінки, площа,
№
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
з/п
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
5 Нежитлові приміщення – кімн. № 17, 20, 21 (за техпаспортом) на 1-му поверсі 3-поверхового адміністративного будинку загальною площею 47,5 м2 за адресою:
Харківська обл., м. Куп’янськ, пров. Куп’янський, 4,
що перебуває на балансі Куп’янського міськрайцентру
зайнятості, 21247874, тел. (057) 425-69-24
6 Нежитлові приміщення (№ 1-7 згідно з планом) на 1-му
поверсі 2-поверхової гаражної прибудови до 3-поверхової
будівлі складського корпусу (інв. № 125034) загальною
площею 354,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Примакова, 40/42, що обліковуються на балансі ДП Науководослідного технологічного інституту приладобудування,
143120589, тел.: (057) 733-35-68, 733-11-80
7 Нежитлове приміщення – кімн. № 69 на 2-му поверсі
3-поверхової адміністративної будівлі загальною площею 125,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Полтавський
шлях, 188а, що перебуває на балансі Державного
університету телекомунікацій, 38855349, тел.: (044)
248-85-78, 248-85-97

Інформація
Мета проведенпро замовниня оцінки
ка/платника
На дату Визначення
ПП «Центр
укладення вартості об’єкта професійної
договору на оренди з метою підготовки
проведення передачі в
водіїв»
незалежної оренду
оцінки
11.03.17 Визначення
ФОП Черневартості об’єкта та Г. В.
з метою продовження договору
оренди

Дата оцінки

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Визначення
ГО «ДСТК
вартості об’єкта «Тандем»
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 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, 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; необоротні активи (до 5 тис. од.) – 47,7 тис. грн; об’єкта аукціону (один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею
до 1 000,00 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).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна
 1. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 22,1 м2
адміністративної будівлі, що перебувають на балансі Херсонської дирекції
УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Херсонська обл., Олешківський (Цюрупинський)
р-н, с. Тарасівка, вул. Поштова, 1. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі. Платник: ХФ ПАТ «Укртелеком». Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2017.
 2. Об’єкт: нежитлові приміщення загальною площею 42,0 м 2
на першому поверсі адміністративної будівлі (реєстраційний номер
08781630.1.АААКЖК620), що перебуває на балансі 7 Державної пожежнорятувальної частини Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, за адресою: Херсонська обл., м. Генічеськ,
вул. Паризької Комуни, 82. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м.
Севастополі. Платник: мале приватне підприємство «МНС «Щит». Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2017.
 3. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею
91,0 м2 на першому поверсі будівлі рознарядки докерів (реєстровий номер
01125695.3.МОФУРБ090), що перебуває на балансі Державного підприємства
«Херсонський морський торговельний порт», за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 4. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник:
Державне підприємство «Адміністрація морських портів України». Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2017.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів,
максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована учасником
конкурсу у конкурсній пропозиції, становить не більше ніж 2,2 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за
№ 60/28190), а саме:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим
пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за необхідності); інформація про
претендента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки; калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт
(у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення
конкурсу, запечатаних в окремому конверті (не більше 5 днів); документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,
47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00
через 18 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок
(0552) 22-44-44.

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 Назва об’єкта оцінки № 1: частина приміщення загальною площею
2
40,0 м (у т. ч. площа загального користування – 3,0 м2) на першому поверсі будівлі цеху поштового зв’язку. Балансоутримувач – Хмельницька дирекція
УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта: просп. Курчатова, 2/1, м. Нетішин,
Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору
оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 31.01.2017 –
802,145 тис. грн. Дата оцінки – 31.03.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особаплатник робіт з оцінки – ФОП Дідух Людмила Іванівна. Подібними об’єктами до
об’єкта оцінки є: приміщення та їх частини (нерухомість комплексного використання – об’єкти, які поєднують два та більше способів використання).
 Назва об’єкта оцінки № 2: частина приміщення їдальні площею 5,4 м2
на першому поверсі суспільно-побутового корпусу. Балансоутримувач – ДНЗ
«Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького». Місцезнаходження об’єкта:
вул. Тернопільська, 15/2, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки –
укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу:
(0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом
на 01.01.2017 – 85 314,00 грн. Дата оцінки – 31.03.2017. Строк виконання робіт – до
5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Хоптинська Марина Миколаївна. Подібними
об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та їх частини (торговельна нерухомість
та нерухомість під заклади громадського харчування).
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення площею 62,7 м2 у будівлі гаражів.
Балансоутримувач – Хмельницьке обласне управління водних ресурсів. Місцез-
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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: зовнішньомайданчикові електромережі, а саме:
кабельні лінії на напругу 10 кВт від ТП-234 до ТП – 233 довжиною 430,0 м та
кабельні лінії на напругу 10 кВт від ТП-234 до ТП – 235 довжиною 350,0 м,
які у процесі приватизації не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Стек». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
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): 11 068,05 грн станом на
31.12.2016. 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: –. 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.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна, що відбувся 13.12.2016
1. Об’єкт: окремо розташована будівля майстерні з прибудовами загальною
площею 756,6 м2, що перебуває на балансі ДП «Підприємство північної виправної
колонії» Управління державної пенітенціарної служби України в Херсонській області
(№ 90) та знаходиться на території колонії за межами її режимної частини за адресою: м. Херсон, вул. Некрасова,234, переможець конкурсу – ПП «Експерт – Центр».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1840 грн.
Строк виконання робіт – 4 дні.
2. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення площею 65,2 м2 на першому поверсі 4-поверхової будівлі гуртожитку № 1 за адресою: Херсонська обл., м. Нова
Каховка, вул. Дзержинського,19, що перебуває на балансі ВСП «Новокаховський
коледж Таврійського державного агротехнологічного університету», переможець
конкурсу – ПП «Фрістайл-плюс». Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1700 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
3. Об’єкт: частина нежитлового приміщення загальною площею 7,1 м2 на
першому поверсі адміністративної будівлі, яка перебуває на балансі Державної
фіскальної служби України та розташована за адресою: м. Херсон, вул. І.Кулика,
143а, переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні
договору оренди. Вартість робіт – 1620 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
4. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 1 048,1 м2 на
першому та другому поверхах навчального корпусу № 2, що знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27 та обліковується на балансі Херсонського
державного університету, а саме: приміщення першого поверху, позначені на плані
за номерами: 12, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39,
40, 41, 42, 44, 45, загальною площею 610,6 м2; приміщення другого поверху, позначені на плані за номерами: 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, загальною площею 437,5 м2, переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс –
Консул». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт –
1 700 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
5. Об’єкт: окреме індивідуально визначене державне майна, що при приватизації не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Херсонський судноремонтний завод
ім. Куйбишева» та розташоване за адресою: м. Херсон, Карантинний острів, 1, а
саме: козловий кран К-А-5-12 (інв. № 575), автомобільний кран КС-3562 Б (інв.
№ 714) та універсальна збиральна машина КО-705А (інв. № 686), переможець
конкурсу – ПП КПЦ «Унікон». Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 5100 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
6. Об’єкт: частина коридору площею 6,8 м2 будівлі актової зали на першому поверсі навчального корпусу № 1 (реєстровий № 02125609.1.ЦООЖГМ008) Херсонського державного університету, що перебуває на його балансі та розташований
за адресою: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27), переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість
робіт – 1700 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 12.12.2016
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні:
об’єкт незавершеного будівництва групи Д державної власності – 176квартирний житловий будинок разом із земельною ділянкою за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Хмельницького, 64а. Дата оцінки: 30.11.2016. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено ФОП «Драник» А. В.
Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг 13000 грн.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди державного майна:

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Конкурс відбувся 12.12.2016

7 Частина нежитлового приміщення
8 Частина нежитлового приміщення – об’єкта культурної спадщини
9 Нежитлове приміщення

1,5

м. Київ, вул. О.Гончара, 55а

31,9 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, літ. А
2,0 м. Київ, вул. Закревського, 41

10 Частина нежитлового приміщення
11 Асфальтований майданчик

30,0 м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 7
19,3 м. Київ, просп. Комарова, 1,
корпус № 11
24,0 м. Київ, бульв. Шевченка, 16

12 Нежитлове приміщення
13 Нежитлове приміщення

15 Нежитлове приміщення

14 Нежитлове приміщення

27,6 м. Київ, вул. Костянтинівська, 68
55,0 м. Київ, вул. Жмаченка, 26

16 Нежитлове приміщення

131,33 м. Київ пров. Куренівський, 4

17 Нежитлове приміщення

18,4 м. Київ, вул. Тургенєвська,
71-75

Вартість
виконання
робіт, грн

3

3

4

Термін виконання,
к/д

3

19,5 м. Київ, просп. Комарова, 1,
корпус № 4
17,9 м. Київ, просп. Комарова, 1,
корпус № 1
36,5 м. Київ, вул. Освіти, 5

6 Нежитлове приміщення

4

5 Нежитлове приміщення

4

39,5 м. Київ, вул. Політехнічна, 37

3

4 Нежитлове приміщення

4

48,5 м. Київ, Харківське шосе, 15

4

56,7 м. Київ, вул. Здолбунівська, 2

3 Нежитлове приміщення

4

2 Нежитлове приміщення

ФОП Чебаков О. І.
ТОВ «РЕНОМЕ ГРУП»
ТОВ «РЕНОМЕ ГРУП»
ТОВ «РЕНОМЕ ГРУП»
ФОП Льодін
Ю. П.
ФОП Чебаков О. І.
ТОВ «РЕНОМЕ ГРУП»
СПД Чайка С. О.
ФОП Льодін
Ю. П.
СПД Чайка С. О.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Льодін
Ю. П.
ФОП Чебаков О. І.
ТОВ «РЕНОМЕ ГРУП»
ТОВ «РЕНОМЕ ГРУП»
ТОВ «РЕНОМЕ ГРУП»
СПД Чайка
С. О.

4

1000,0 м. Київ, вул. Полярна, 20

Переможець

4

1 Асфальтове та бетонне покриття

Адреса об’єкта оцінки

4

Площа, м2

Назва об’єкта оцінки

3

№
з/п

Термін виконання, к/д
Вартість вико3200 3800 3500 3450 3500 3300 3500 3100 3350 3200 3300 3300 3400 3420 3410 3410 8000 нання робіт, грн

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 23.03.2017, переможцями конкурсу визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ІВ ГРУП» щодо визначення розміру
збитків, завданих державі в особі Фонду державного майна України в результаті
господарської діяльності ТОВ «Україна-Метал-ЛТД», пов’язаної з використанням
об’єкта незавершеного будівництва – 171-квартирного дев’ятиповерхового житлового будинку № 2 загальною площею 13 231,48 м2 (зокрема, житловою площею – 9 084,44 м2), розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка, мікрорайон 12а. Строк надання послуг з оцінки –
24 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 28,50 тис. грн.;
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «ТОМАС&СІМОНОВА» щодо визначення
вартості об’єкта оренди – державного нерухомого майна, а саме: адміністративної будівлі лабораторного корпусу (літ. А) (цокольний, 1-й, 2-й поверхи та
конференц-зала – Атріум) площею 3 825,9 м2, розташованої за адресою: вул.
Антоновича (колишня Горького), 180, м. Київ; адміністративної будівлі (літ. А)
площею 1 730,2 м2, розташованої за адресою: пров. Р. Лужевського (колишній
Червоноармійський), 3, м. Київ; адміністративної будівлі (літ. В) площею 429,7 м2,
розташованої за адресою: пров. Р. Лужевського (колишній Червоноармійський),
3, м. Київ; лабораторного корпусу (літ. Б) площею 74,6 м2 (виробнича будівля),
розташованого за адресою: вул. Антоновича, (колишня Горького) 180, м. Київ,
що обліковуються на балансі Українського інституту науково-технічної експертизи
та інформації, для укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
15 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 19,00 тис. грн.

Інформація
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбулися 14.12.2016
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту: 1/4 частина електроосвітлювальної вежі та
майданчик площею 9,5 м2, що перебуває на балансі ДП «Олімпійський навчальноспортивний центр «Чернігів» та знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 61 (вартість виконання робіт з оцінки – 1723 грн, строк – 5 календарних днів від
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Десна –Експерт-М» по об’єкту: частина нежитлового приміщення загальною площею 5,6 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 8, що перебуває на балансі Чернігівського національного технологічного університету та
знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Козацька (колишня 50 років ВЛКСМ), 1а
(вартість виконання робіт з оцінки – 1714 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єкту: нежитлові приміщення загальною площею
328,1 м2 будівлі кафе «Гусар», що перебуває на балансі Філії «Військторг» Концерну «Військторгсервіс» та знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 55
(вартість виконання робіт з оцінки – 1715 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна).
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі навчального корпусу № 2 площею 3,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Дашкевича, 22, м. Черкаси. Платник робіт з
оцінки: ФОП Вінат Артем Валентинович. Дата оцінки: 31.03.2017.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: окремо визначене приміщення на другому поверсі адміністративної будівлі кімната № 26 площею 50,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник
робіт з оцінки: ФОП Степаненко Алла Миколаївна. Дата оцінки: 31.03.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення їдальні площею 168,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Тальнівський щебзавод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Кар’єрна,1, м. Тальне, Черкаська обл. Платник робіт
з оцінки: Виконавчий комітет Тальнівської міської ради. Дата оцінки: 31.03.2017.
ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Черкаській області.
 1. Об’єкт державної власності групи А – нежитлова будівля лазні загальною площею 182,3 м2 (20123, Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Крачківка,
вул. Молодіжна, 28). Балансоутримувач відсутній. Дата оцінки: 28.02.2017.
 2. Об’єкт державної власності групи Ж  – медпункт з обладнанням
(20400, Черкаська обл., м. Тальне, вул. Кар’єрна, 23). Балансоутримувач: ТОВ
«Тальнівський щебзавод». Дата оцінки: 31.03.2017.
 3. Об’єкт державної власності групи Ж – клуб з обладнанням (20400,
Черкаська обл., м. Тальне, вул. Кар’єрна, 1а). Балансоутримувач: ТОВ «Тальнівський щебзавод». Дата оцінки: 31.03.2017.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається
з підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток
3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення)
разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
(абзац 2 п.4 розділу 1 Положення); пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не
більше 8 календарних днів), запечатану в окремому конверті.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.
gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 11 квітня 2017 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 18 квітня 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

ПІДСУМКИ

нежитлове приміщення першого поверху чотириповерхової будівлі площею
43,8 м2. Балансоутримувач: Державний вищий навчальний заклад «Університет
банківської справи». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. В’ячеслава Чорновола, 164, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПАТ Комерційний банк «Приватбанк».
Дата оцінки: 30.11.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання роботи – 3 календарних
дні, вартість послуг 1720 грн.
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 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху будівлі
(літ. А-2) загальною площею 202,4 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): 3 614,98
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.
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 вищезазначеного майна виступатимуть: об’єкта оцінки № 1 – РВ ФДМУ по Чернівецькій області; об’єкта оцінки
№ 2 – фізична особа – підприємець Радомський Максим Васильович.
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки вищезазначених об’єктів
не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договорів про надання послуг з оцінки.
Очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців, – 1 725,40 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’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, а також інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є приміщення, частина будівель,
зокрема інженерні споруди, передавальні пристрої та конструктивні частини будівель, що призначені для їх розміщення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 2 є приміщення, частини будівель.
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.
Конкурс відбудеться 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.
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находження об’єкта: вул. Сіцінського, 26а, м. Хмельницький. Мета проведення
незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса
замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 01.01.2017 – 30 375,00 грн. Розмір земельної ділянки –
2 066,0 м2. Дата оцінки – 31.03.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт
з оцінки – ФОП Мацібора Анатолій Васильович. Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є: приміщення та частини будівель (виробничо-складська нерухомість).
 Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення другого поверху частини корпусу № 70 загальною площею 500,0 м2 та приміщення першого поверху
частини корпусу № 70 площею 18,1 м2. Балансоутримувач – ДП «Новатор».
Місцезнаходження об’єкта: вул. Тернопільська, 17, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна
адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова
залишкова вартість станом на 28.02.2017 – 12 777,00 грн. Розмір земельної ділянки – 154 417,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: вул. Тернопільська, 17,
м. Хмельницький. Цільове призначення земельної ділянки – під виробничу базу.
Правовий режим земельної ділянки – право постійного користування. Дата оцінки – 31.03.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП
Панасюк Віталій Васильович.
 Назва об’єкта оцінки № 5: будівля котельні з гаражем загальною площею 89,2 м2. Балансоутримувач – Управління Державної казначейської служби
України в Ізяславському районі. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл.,
Ізяславський р-н, м. Ізяслав, вул. Жовтнева, 16а/1. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою приватизації шляхом
продажу на аукціоні. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки – 2 573,0 м2. Місце
розташування земельної ділянки: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав,
вул. Жовтнева, 16а. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та
обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування.
Правовий режим земельної ділянки: державний акт від 30.05.2005 ЯЯ 331260. Дата
оцінки – 31.03.2017. Замовник робіт з оцінки та особа-платник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Хмельницькій області. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: будівлі
(виробничо-складська нерухомість).
 Назва об’єкта оцінки № 6: будівля майстерні з гаражами площею 115,8 м2.
Балансоутримувач – Головного управління статистики у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні,
44б. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон та електронна
адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки – 1 834,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: Хмельницька
обл., м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 44. Цільове призначення земельної
ділянки: для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та
місцевого самоврядування. Правовий режим земельної ділянки: державний акт від
23.02.2005 ЯЯ337095. Дата оцінки – 31.03.2017. Замовник робіт з оцінки та особаплатник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Подібними об’єктами
до об’єкта оцінки є: будівлі (виробничо-складська нерухомість).
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
у запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на
виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту
11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4
до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення); 3)
конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (прий
мальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом, органі
заційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ
по Хмельницькій області (каб. № 1) до 12 квітня 2017 року (включно) до 17.00.
Конкурс відбудеться 18 квітня 2017 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.

Конкурс відбувся 05.12.2016
№
з/п

Назва об’єкта оцінки

Площа, м2

1 Нежитлове приміщення

7,0

2 Нежитлове приміщення

100,9

Адреса об’єкта
оцінки

Переможець

м. Київ, бульв.
ФОП ЧебаЛ.Українки, 26
ков О. І.
м. Київ, с. Пирогів ТОВ «НікаЕксперт»
3 Нежитлове приміщення та 399,9 м2 м. Київ, вул. Є.
ТОВ «Нікаасфальтований майданчик (в т.ч. 39,9 Коновальця, 24
Експерт»
та 360,0)
4 Нежитлове приміщення
115,1
м. Київ, просп.
СПД ЧайКомарова, 1
ка С. О.
5 Нежитлове приміщення
29,0
м. Київ, вул. Бо- ФОП Чебариспільська, 5
ков О. І.
6 Нежитлове приміщення
279,0
м. Київ, вул. Пав- СПД Чайлівська, 4-8
ка С. О.
7 Нежитлове приміщення
174,2
м. Київ, вул. І.
СПД ЧайФранка, 26а
ка С. О.
8 Нежитлове приміщення
7,6
м. Київ, вул. Ака- ТОВ «Нікадеміка ТуполєЕксперт»
ва, 19
9 Нежитлове приміщення
1659,4 м. Київ, просп. А. ФОП ЧебаГлушкова, 1
ков О. І.
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4
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4

3800

3

3600

4
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 26.12.2016
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 3, № 4, № 6 загальною площею 365,3 м2 одноповерхової будівлі спортзалу (літ. В), що перебувають
на балансі Державного навчального закладу «Вище професійне училище № 7 м.
Вінниці», за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Якушинці, вул. Паркова,
6 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 710 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Реверу Олену Анатоліївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 2 площею 5,5 м2, що перебуває на балансі Вінницького
національного технічного університету, за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке
шосе, 95 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 700 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 11 (5,1 м2),
№ 13 – № 19 (48,2 м2), част. № 21 (18,67 м2), № 24 (22,0 м2) загальною площею
93,97 м2, що перебувають на балансі Філії «Вінницький проектний інститут» Державного підприємства Міністерства оборони України «Центральний проектний
інститут», за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 68 з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 720 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шумську Оксану Іванівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 1-9
площею 17,2 м2 на 1-му поверсі двоповерхової будівлі поштового відділення (літ.
А), що перебуває на балансі Вінницької дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою:
22320, Вінницька обл., Літинський р-н, с. Уладівка, вул. Миру (колишня Леніна), 3
з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 700 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Земля і Право» щодо визначення вартості
об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 33 (23,1 м2), част. № 22
(1,5 м2), част. № 26 (3,0 м2), част. № 35 (1,4 м2), част. № 36 (0,3 м2), част. № 39
(0,7 м2) загальною площею 30,0 м2 на 2-му поверсі адмінбудівлі відділу статистики у
Бершадському районі, що перебувають на балансі Головного управління статистики
у Вінницькій області, за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь,
вул. Миколаєнка, 21 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 710 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 18
площею 9,4 м2 на цокольному поверсі адміністративно-лабораторного корпусу (літ.
В), що перебуває на балансі Державної установи «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України», за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Малиновського,
11 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 718 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Прокопенко Світлану Михайлівну щодо
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 18 –
№ 20, № 32 (частина коридору 18,1 м2), № 33 загальною площею 69,8 м2 на 2-му
поверсі адміністративного будинку, що перебувають на балансі Управління праці та
соціального захисту населення Чечельницької райдержадміністрації, за адресою:
24800, Вінницька обл., Чечельницький р-н, смт Чечельник, вул. Паркова (колишня
50-років СРСР), 2 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 720 грн;

№ 25 (1045)
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суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шуткевича Володимира Євгеновича щодо
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 21
площею 14,3 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А), що перебуває на
балансі Вінницької митниці ДФС України, за адресою: м. Вінниця, вул. Лебединського, 7 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 700 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Петричко Людмилу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення
№ І площею 3,0 м2 адмінбудівлі (літ. А), що перебуває на балансі Регіонального
сервісного центру МВС у Вінницькій області, за адресою: Вінницька обл., МогилівПодільський р-н, м. Могилів-Подільський, вул. Горького, 4 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 1 915 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рабець Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень част. № 5
(239,43 м2), № 6 (15,5 м2), № 7 (14,9 м2) загальною площею 269,83 м2 окремо
розташованого одноповерхового складу тари (літ. З), що перебувають на балансі
Вінницької філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова,
7а, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 850 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки індивідуально визначеного майна, що відбувся 20.12.2016
1. Назва об’єкта оцінки: база відпочинку «Івушка». Найменування балансо
утримувача об’єкта оцінки: Оперативний воєнізований гірничорятувальний загін.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта,
вул. Маяковського, 59б. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для продажу на аукціоні з умовою збереження профілю діяльності. Переможець конкурсу – ПП «Радикал». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг
з оцінки – 30 000 грн, строк виконання – 15 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 22.12.2016
1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 першого поверху будівлі адміністративно-побутового комбінату головного проммайдану 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, с. Новоекономічне, просп. Миру,
2. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області. Платник
робіт з оцінки: ПАТ «Промінвестбанк». Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс».
Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1 810 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: частина коридору площею 10,0 м2 першого поверху
будівлі учбового корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Артемівський індустріальний технікум ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (код за ЄДРПОУ 33670479). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Чайковського, 63. Мета проведення оцінки: визначення
вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки:
РВ ФДМУ по Донецькій області. Платник робіт з оцінки: ФОП Проказін А. В. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість
послуг з оцінки – 2 000 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення підвалу площею 9,0 м2 та частина даху загальною площею 35,0 м2 учбового корпусу.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Маріупольський будівельний коледж». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Свободи, 90. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області. Платник робіт
з оцінки: ПрАТ «МТС Україна». Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. Згідно
з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 000 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 20.12.2016
Для проведення незалежної оцінки:
вбудованих нежитлових приміщень (поз. 1-9, 1-10, 1-5, 1-3) та частина нежитлових приміщень (поз. 1-1 та 1-2) загальною площею 115,75 м2 на першому поверсі
частини адмінбудинку (літ. А), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Білки, вул. Центральна, 8/1, з метою продовження договору оренди,
переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П., на
таких умовах: вартість послуг – 1 623,83 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованого нежитлового приміщення (поз. 20) площею 32,8 м2 на другому
поверсі адмінбудинку Хустського районного відділу статистики (літ. А), місце
знаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. І. Франка, 6, з метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті-О», на таких умовах: вартість послуг – 1 725,00 грн, термін
виконання – 4 дні;
вбудованого підвального приміщення будівлі літ. «А» гуртожитку № 3 (поз.
ХХХІІІ за планом) площею 33,6 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, Студентська набережна, 2, з метою продовження договору оренди,
переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В., на
таких умовах: вартість послуг – 1 700,00 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованих приміщень поз. 1-52, 1-53; першого поверху громадськогопобутового корпусу під літ. «А» загальною площею 597,7 м2, у т. ч.: площа вбудованого приміщення поз. 1-52 (спортзал) – 569,5 м2; площа вбудованого приміщення
поз. 1-53 (роздягальня) – 28,2 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
м. Свалява, вул. Шевченка, 15а, з метою укладення договору оренди, переможцем
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П., на таких умовах:
вартість послуг – 1 690,08 грн, термін виконання – 5 днів;
нежитлової будівлі – будинку мисливця (літ. А) загальною площею 259,65 м2,
місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Міжгірський р-н, с. Синевірська
Поляна, буд. 355а, з метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт – Центр», на таких умовах:
вартість послуг – 1 725,00 грн, термін виконання – 5 днів.
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ЗАКАРПАТСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Закарпатській 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 номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлиз/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон )
найменування
місцезнаходження
мета оренди
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн вий строк оренди
1 Міністерство освіти 02070832, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний уні- Частина коридору (поз. 22 за планом) першого по- 02070832.1.ЯНУБФА 071 Закарпатська обл., м. Ужгород, 26,0
156 545,0
35 місяців
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів
і науки України
верситет», Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Підгірна, 46, тел. (095) 539-95-58 верху навчально-лабораторного корпусу літ. «А’»
вул. Університетська, 14
підакцизної групи, у навчальному закладі
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
№ Назва органу
з/п управління
1 Міністерство
внутрішніх
справ України

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Івано-Франківській 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 адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
40112212, Регіональний сервісний центр Міністерства внутрішніх Частина коридору на 1-му поверсі адмінбудівлі (частина №106
–
76492, м. Івано-Фран
2,5;
16 558,00;
2 роки 11 місяців
Розміщення двох торговельсправ в Івано-Франківській області, 76492, м. Івано-Франківськ, згідно з техпаспортом);
ківськ, вул. Юності, 23
18 085,00
них автоматів, що відпускають
вул. Юності, 23
частина коридору на 2-му поверсі адмінбудівлі (частина №120
2,5
станом на 31.10.2016
продовольчі товари
згідно з техпаспортом)

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

КИЇВСЬКА область

1 Міністерство інфраструктури України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон )
13730233, РСП «Київцентраеро»
Украероруху

2 Державне агентство лісових ресурсів України
3 Міністерство інфраструктури України
4 Міністерство інфраструктури України

00992036, ДП «Димерське лісове
господарство»
20572069, ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»
20572069, ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»

№
з/п

Назва органу
управління

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Київській області про намір передати в оренду об’єкт державної власності, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалежною максимально можнайменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 оцінкою без урахування ПДВ, грн ливий строк оренди
Частина нежитлового приміщення будинку «Са–
Київська обл., Бориспільський р-н, с/р Глибоцька,
3,0
8 660,00
2 роки 11 місяців Розміщення радіообладнання з використанням радіочастоти 131,825
турн» ВОРЛ РСП «Київцентраеро» Украероруху
автодорога м. Бориспіль – с. Глибоке, 4-й км
МГц, для організації цифрового каналу передачі аеронавігаційної інформації на борт повітряних суден
Частина деревообробної майстерні (інв.
–
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Катюжанка, 317,45
452 300,00
2 роки 11 місяців Виробнича діяльність
№ 115)
вул. Шевченка, 1, літ. «Т»
Частина приміщення № 2 на 1-му поверсі
20572069.1435.НЛТНПД1884 Київська обл., Бориспіль, Аеропорт
3,6
344 228,00
1 рік
Розміщення пункту обміну валюти
пасажирського термінала «D»
Частина приміщення № 2 на 1-му поверсі
20572069.1435.НЛТНПД1884 Київська обл., Бориспіль, Аеропорт
3,6
344 228,00
1 рік
Розміщення пункту обміну валюти
пасажирського термінала «D»

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

КІРОВОГРАДСЬКА область
№
з/п
1
2
3
4

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Кіровоградській 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
Назва органу управління
загальна вартість майна за не(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
площа, м2 залежною оцінкою, грн
Державна казначейська служба України
37824388, Управління Державної казначейської служби України в Онуфріївсько- Частина нежитлового приміщення 37824388.1.АААДЕГ259 Кіровоградська обл., смт Онуфріїв12,0
25 700,00
му районі Кіровоградської області, 28100, смт Онуфріївка, вул. Гагаріна, 1а,
на першому поверсі адмінбудівлі
ка, вул. Гагаріна, 1а
тел. (05238) 2-06-60
Державне агентство водних ресурсів
23227031, Кіровоградська гідрогеолого-меліоративна партія, 25015, м. Кіровоград, Приміщення матеріального
23227031.11.АААЖЖЛ580 м. Кіровоград, проїзд Аджам967,9
673 010,00
України
проїзд Аджамський, 3, тел. (0522) 24-19-40
складу № 2
ський, 3
Державне агентство резерву України
14373288, Державна організація «Комбінат «Трикутник», 25015, м. Кропивницький, Нежитлове приміщення на першо- 14373288.4.АААКВЕ550 м. Кропивницький, вул. Є. Ма18,57
106 610,00
вул. Євгена Маланюка, 3, тел. (0522) 37-80-10
му поверсі адмінбудівлі
ланюка, 3
Керуючий санацією державного підпри04853709, Державне підприємство «Дирекція Криворізького гірничоЧастина тимчасової будівлі
–
Кіровоградська обл., м. Долинська, 350,7
334 700,00
ємства «Дирекція Криворізького гірничо- збагачувального комбінату окислених руд», 28500, Кіровоградська обл., м. До- «Ангар»
вул. Ольгерда Бочковського (Щозбагачувального комбінату окислених руд» линська, проммайданчик ДП «Дирекція КГЗКОР», тел. (05234) 5-19-41
рса), (біля житлового будинку 92)

максимально можмета використання
ливий строк оренди
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та каміння
2 роки 11 місяців Для зберігання зернових культур та іншої
сільськогосподарської продукції
2 роки 11 місяців Розміщення офісного приміщення
2 роки 11 місяців Розміщення автотранспорту

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській 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 орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз.3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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
Балансоутримувач
№
Назва органу
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
реєстровий номер місцезнаходження загальна вартість майна за неза- максимально можлиз/п
управління
найменування
мета використання
контактний телефон)
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 02070987, ЛНУ імені Івана Франка, м. Львів, Частина нежитлового приміщення № ХХХІХ будівлі Інформація відсутня м. Львів, вул. Січових
4,0
111 160,00
2 роки 364 дні
2,0 м2 – розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг з ксерокопіювання доі науки України
вул. Університетська, 1, тел. (032) 261-60-48 юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка
Стрільців, 14
станом на 31.01.2017
кументів; 2,0 м2 – розміщення торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів,
ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначені для навчальних закладів
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
№
з/п
1
2

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Тернопільській 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
Назва органу управління
загальна вартість майна за незалеж- максимально мож(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
Державне агентство водних 05379205, Тернопільське обласне управління водних ресурсів, 46003, вул. За Рудкою,
Частина приміщень гаражів під літ. Е, поз. 1-2
05379205.40.АААБВЖ721 вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль
52,0
82 730,00
10 (десять) років
ресурсів України
35, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-64-22, 25-96-85, 52-78-58
Державне агентство рибного 25592421, Державне підприємство «Укрриба», 04050, вул. Тургенєвська, 82а, м. Київ,
Гідротехнічні споруди ставу Заложці № 5 площею
25592421.79.ААЕЖАЖ614; За межами населеного пункту Зборів–
184 950,00
2 роки 11 місяців
господарства України
тел. (044) 486-07-91
183,06 га, смт Залізці Зборівського р-ну Тернопільської 25592421.79.ААЕЖАЖ570; ського р-ну Тернопільської обл.
області, водозабірної споруди, підводної споруди
25592421.79.ААЖАЖ599

мета використання
Для стоянки
автомобіля
Розведення
прісноводної
товарної риби

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

ЧЕРКАСЬКА область
№
з/п Назва органу управління
1 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
2 Державна судова адміністрація України
3 Міністерство освіти і науки
України

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській 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
загальна вартість майна за неза- максимально мож(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
30705346, Державне підприємство «Український державний науково-дослідний і проектний інститут Частина нежитлового приміщення
–
вул. В’ячеслава Чорновола,
29,4
95 800,00
2 роки 364 дні
легкої промисловості», вул. В’ячеслава Чорновола, 243/1, м. Черкаси, тел. (0472) 64-90-20
на першому поверсі адмінбудівлі
243/1, м. Черкаси
26261092, Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області, Гаражний бокс
26261092.1.ШОСФЕЕ044 вул. О. Дашкевича, 66,
65,0
93 700,00
2 роки 364 дні
вул. Гоголя, 316, м. Черкаси, тел. (0472) 37-33-41
м. Черкаси
02125622, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, бульв. Шевченка, 81,
Частина приміщення вестибуля 02125622.76.КШСССЛ001 бульв. Шевченка, 81,
20,0
97 980,00
2 роки 364 дні
м. Черкаси, тел. (0472) 35-44-63
навчального корпусу № 1
м. Черкаси

мета використання
Розміщення комп’ютерного клубу та інше використання нерухомого майна
Розміщення гаража для збереження власного
автомобіля
Розміщення буфету, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи, у навчальному закладі

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській області. 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».

№ 25 (1045)

3 квітня 2017 року

8
м. КИЇВ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву 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
загальна вартість майна за неза- максимально можлиз/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевчен- Нерухоме майно в будівлі учбового корпусу 02070944.52.СЦЖГХР1106 м. Київ, просп. Академіка
51,4
719 525,00
2 роки 11 місяців
і науки України
ка, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, тел. 239-32-94
Українського фізико-математичного ліцею
Глушкова, 6
станом на 31.12.2016
2 Державне космічне 14309669, Державне підприємство «Виробниче об’єднання «Київпри- Нерухоме майно в будівлі корпусу № 24
–
м. Київ, вул. Гарматна, 2
37,6
524 400,00
1 рік
агентство України лад», 03680, м. Київ, вул. Гарматна, 2, тел.: 456-38-48, 456-08-36
станом на 31.12.2016
3 Міністерство освіти
і науки України
4 Міністерство освіти
і науки України

02070944, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 64, тел. (044) 239-32-94
01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ,
просп. Космонавта Комарова, 1, тел.: 497-51-51, 497-01-13

Нерухоме майно – цокольний поверх підвалу гуртожитку № 5
Нерухоме майно – частина нежитлового
приміщення фойє на першому поверсі
будівлі навчального корпусу № 4
5 Міністерство освіти 02070944, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Нерухоме майно – частина фасаду гурі науки України
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 64, тел. (044) 239-32-94
тожитку № 10
6 Міністерство освіти 02070944, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Нерухоме майно – частина фасаду гурі науки України
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 64, тел. (044) 239-32-94
тожитку № 10

02070944.30.СЦЖГХР566 м. Київ, вул. Ломоносова, 51
01132330.1.КАТГНП009 м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1
02070944.30.СЦЖГХР571 м. Київ, вул. Ломоносова, 49
02070944.30.СЦЖГХР570 м. Київ, вул. Ломоносова, 49

6,0
1,0
1,0
1,5

мета використання
Розміщення курсів з проведення занять з іноземної мови (погодинно – 40
год./міс.);
Розміщення офісного приміщення, крім офісного приміщення оператора телекомунікацій, який надає послуги рухомого (мобільного) зв’язку, оператора та
провайдера телекомунікацій, який надає послуги з доступу до мережі Інтернет
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення
Розміщення платіжного термінала

72 000,00
станом на 31.12.2016
12 700,00
станом на 31.10.2016

2 роки 11 місяців

9 870,00
станом на 30.11.2016
14 800,00
станом на 30.11.2016

1 рік

Розміщення платіжного термінала

1 рік

Розміщення автомата з очищення, мінералізації та розливу питної води

2 роки 11 місяців

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

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про проведення конкурсів
на право оренди нерухомого державного майна
 І. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – частина кімн. № ІІІ на
1-му поверсі 2-поверхової будівлі навчального корпусу ФПК, літ. А-2, інв.
№ 10300023, загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, Куликівський
узвіз, 11, що перебуває на балансі Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
21.12.16, становить 23 500,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць
оренди – лютий 2017 року, яка без урахування ПДВ становить 179,97 грн при
орендній ставці 9 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну
оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону
України «Про державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25.12.15.
2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення кавового автомата самообслуговування (розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари).
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно
з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
5. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць
оренди за інших рівних умов.
6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
7. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю
підписаний проект договору оренди.
8. Строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого
майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
 ІІ. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – частина кімн. № V на
1-му поверсі 6-поверхової будівлі головного навчального корпусу, літ. Б1-6,
інв. № 10300009, загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Маршала
Бажанова, 17, що перебуває на балансі Харківського національного університету
міського господарства ім. О. М. Бекетова.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
21.12.16, становить 23 500,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць
оренди – лютий 2017 року, яка без урахування ПДВ становить 159,97 грн при
орендній ставці 8 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну
оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону
України «Про державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25.12.15.
2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення торгової точки з продажу
натуральної меленої кави в форматі «кава з собою» у вигляді стійки з продавцем
(розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи).
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно
з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
5. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць
оренди за інших рівних умов.
6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
7. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю
підписаний проект договору оренди.
8. Строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого
майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
 ІІІ. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – частина кімн. № ІІ на
2-му поверсі 6-поверхової будівлі головного навчального корпусу, літ. Б1-6,
інв. № 10300009, загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Маршала
Бажанова, 17, що перебуває на балансі Харківського національного університету
міського господарства ім. О. М. Бекетова.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
21.12.16, становить 20 800,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць
оренди – лютий 2017 року, яка без урахування ПДВ становить 141,59 грн при
орендній ставці 8 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну
оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону
України «Про державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25.12.15.
2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення торгової точки з продажу
натуральної меленої кави в форматі «кава з собою» у вигляді стійки з продавцем
(розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи).
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно
з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
5. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць
оренди за інших рівних умов.
6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
7. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю
підписаний проект договору оренди.
8. Строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого
майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
 ІV. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – частина кімн. № ІІ на
3-му поверсі 6-поверхової будівлі головного навчального корпусу, літ. Б1-6,
інв. № 10300009, загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Маршала
Бажанова, 17, що перебуває на балансі Харківського національного університету
міського господарства ім. О. М. Бекетова.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
21.12.16, становить 20 800,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
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Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць
оренди – лютий 2017 року, яка без урахування ПДВ становить 141,59 грн при
орендній ставці 8 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну
оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону
України «Про державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25.12.15.
2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення торгової точки з продажу
натуральної меленої кави в форматі «кава з собою» у вигляді стійки з продавцем
(розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи).
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно
з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
5. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць
оренди за інших рівних умов.
6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
7. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю
підписаний проект договору оренди.
8. Строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого
майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
 V. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – частина кімн. № ІІ на
4-му поверсі 6-поверхової будівлі головного навчального корпусу, літ. Б1-6,
інв. № 10300009, загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Маршала
Бажанова, 17, що перебуває на балансі Харківського національного університету
міського господарства ім. О. М. Бекетова.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
21.12.16, становить 20 800,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць
оренди – лютий 2017 року, яка без урахування ПДВ становить 141,59 грн при
орендній ставці 8 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну
оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону
України «Про державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25.12.15.
2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення торгової точки з продажу
натуральної меленої кави в форматі «кава з собою» у вигляді стійки з продавцем
(розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи).
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно
з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
5. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць
оренди за інших рівних умов.
6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
7. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю
підписаний проект договору оренди.
8. Строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого
майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
 VІ. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – частина кімн. № ІІ на
5-му поверсі 6-поверхової будівлі головного навчального корпусу, літ. Б1-6,
інв. № 10300009, загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Маршала
Бажанова, 17, що перебуває на балансі Харківського національного університету
міського господарства ім. О. М. Бекетова.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
21.12.16, становить 20 800,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць
оренди – лютий 2017 року, яка без урахування ПДВ становить 141,59 грн при
орендній ставці 8 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну
оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону
України «Про державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25.12.15.
2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення торгової точки з продажу
натуральної меленої кави в форматі «кава з собою» у вигляді стійки з продавцем
(розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи).
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно
з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
5. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць
оренди за інших рівних умов.
6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
7. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю
підписаний проект договору оренди.
8. Строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого
майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906,
зі змінами та враховуючи наказ ФДМУ від 15.02.13 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладання договору оренди
майна, що належить до державної власності».
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
заява на участь у конкурсі (у т. ч. обов’язково зазначити поштову адресу з індексом та контактний номер телефону претендента); конкурсні пропозиції щодо
виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів;
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з
урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку
від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
копії ліцензії та/або дозвільних документів на здійснення претендентом окремого
виду діяльності (за наявності такого);
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного
податку (за останній звітній період); копії ліцензії та/або дозвільних документів на
здійснення претендентом окремого виду діяльності (за наявності такого).

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

Л. П. Пюра
(дополіграфічна підготовка)
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Фонд державного
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Алмазова, 18/9,
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Документи від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються на засіданні
конкурсної комісії з метою формування списку учасників, подаються за 3 робочих
дні (до 13.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, у конвертах
з написом «На конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності) із
зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, назва балансо
утримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації», в якому опублікована
інформація про об’єкт оренди за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 10-й календарний день
після дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи
подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць
оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної
комісії за участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується
за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні та години за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у РВ
ФДМУ по Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про підсумки
конкурсу на право оренди нерухомого державного майна
Оскільки пропозиції щодо оренди державного майна – вбудованих нежитлових
приміщень загальною площею 274,87 м2 на першому поверсі їдальні, що перебувають на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», за адресою:
м. Херсон, вул. Комкова, 73б надійшли тільки від одного претендента та повністю
відповідають умовам конкурсу відповідно до п. 18 Порядку проведення конкурсу
на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 конкурсною комісією прийнято рішення про
укладення договору оренди з ФОП Вауліною Ж. В.

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

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Дніпро про проведення конкурсів на право
укладення договорів оренди державного майна
Балансоутримувач: КЕВ м. Дніпро.
Орган управління: Міністерство оборони України.
 1. Назва об’єкта: технічний майданчик площею 190,0 м2 за адресою: м. Нікополь, вул. Княжа,100а, військове містечко №18, технічний майданчик за ГП б/н.
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – вересень 2016 р.,
визначена відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за
оренду державного майна, затвердженої постановою КМУ № 786 від 04.10.1995
(зі змінами та доповненнями), становить 2 313,41 грн за умови використання:
розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій,
які надають з послуги доступу до мережі Інтернет.
Конкурс відбудеться в Криворізькому підрозділі КЕВ м. Дніпро за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Святомиколаївська, 58 через 20 календарних днів
з моменту опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Термін приймання конкурсних пропозицій – протягом 15 днів з моменту публікації цієї інформації у газеті «Відомості приватизації».
Документи приймаються за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Святомиколаївська,
58. За додатковою інформацією звертатися за тел. (063) 220-51-58.
 2. Назва об’єкта: технічний майданчик площею 325,0 м2 за адресою:
м. Дніпро, вул. Січових Стрільців (Артема), 147, військове містечко № 94.
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – серпень 2016 р.,
визначена відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за
оренду державного майна, затвердженої постановою КМУ № 786 від 04.10.1995
(зі змінами та доповненнями), становить 3 894,23 грн за умови використання:
«інше використання нерухомого майна».
Конкурс відбудеться в КЕВ м. Дніпро за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, 13 через 20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Термін приймання конкурсних пропозицій – протягом 15 днів з моменту публікації цієї інформації у газеті «Відомості приватизації».
Документи приймаються за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, 13. За
додатковою інформацією звертатися за тел. (056) 726-76-10.
Основні умови конкурсу (для об’єктів 1 – 2):
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта оренди; своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця
до 15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції; заявник
на момент проведення конкурсу зобов’язаний надати чинний звіт з незалежної
оцінки та укласти договір оренди у термін не пізніше 1-го тижня з моменту визнання
його переможцем конкурсу. Якщо орендна плата, визначена за новою незалежною
оцінкою, буде вищою ніж орендна плата, надана у пропозиції заявника, то під час
укладення договору оренди буде враховано її більше значення; основним критерієм
визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому
забезпеченні виконання інших умов конкурсу. На підтвердження зобов’язання і забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити до державного
бюджету протягом 7 днів завдаток в розмірі відсотка місячної базової орендної плати на рахунковий рахунок Державного казначейства за місцем реєстрації заявника.
Протягом місяця з дня укладення договору оренди орендар зобов’язаний забезпечити сплату орендної плати у вигляді завдатку у розмірі двомісячної орендної плати.
Завдаток зараховується як орендна плата за останні три місяці оренди. У випадку
відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди завдаток поверненню не підлягає; ефективне використання орендованого майна; дотримання вимог
експлуатації об’єкта; своєчасне здійснення капітального, поточного та інших видів
ремонту орендованого майна; утримання об’єкта оренди в належному санітарнотехнічному стані; забезпечення страхування об’єкта оренди на весь період оренди
та забезпечення його охорони; забезпечення пожежної безпеки об’єкта оренди;
зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути об’єкт
оренди у порядку, визначеному чинним законодавством, в стані, не гіршому ніж на
момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та (або)
відновити майно та ( або) відшкодувати збитки у разі погіршення стану або втрати
( повної або часткової) об’єкта з вини орендаря; право орендодавця здійснювати
контроль за станом, цільовим використанням об’єкта оренди; заборона передачі
об’єкта оренди в суборенду; термін дії договору оренди – на три роки.
Переможцем конкурсу буде визнано учасника конкурсу, який запропонував
найкращі умови подальшої експлуатації та використання об’єкта оренди та за інших
рівних умов найбільшу орендну плату за базовий місяць розрахунку.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд комісії:
заяву про участь у конкурсі; зазначення мети використання; документи, визначені наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів,
які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить
до державної власності»; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу
та додаткові пропозиції, які відображаються в проекті договору оренди, підписаному
учасником конкурсу і завіреному печаткою (за наявності); пропозиції щодо гарантії
сплати орендної плати (завдаток відображається в проекті договору оренди);
відомості про учасника конкурсу:
для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; копію документа, що посвідчує особу
учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи; копію ідентифікаційного номера; свідоцтво про реєстрацію
фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з написом
«На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу або за підписом на зворотньому боці конверта (для фізичних осіб, які працюють без печатки).
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