Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 26 (1046)
Засновано у вересні 1993 року
продаж об’єктів групи Е
Фонд державного майна України повідомляє, що аукціон за методом зниження
ціни з продажу державного пакета акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «М’ясо-молочний комплекс «Сіверський» у кількості 3 815 300 шт.,
що становить 25 % статутного капіталу товариства, оголошений у газеті «Відомості
приватизації» від 6 березня 2017 року № 17 (1037) та запланований на 31 березня
2017 року, не відбувся у зв’язку з відсутністю заяв від потенційних покупців.
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державного майна України

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
Дніпропетровська область

Група інвентарних об’єктів – державне майно розброньованої автомобільної
колони у складі: будівля складу ПАРМ (літ. Л-1) площею 368,9 м2; автобус IКАРУС
№ 49-97 ЯАА; автобус IКАРУС № 49-98 ЯАА; автобус ТОР 42091 № 45-86 ЯАА
за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Філософська, 39. Приватизовано юридичною особою за 92 122,68 грн, у т. ч. ПДВ – 15 353,78 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Львівська область

Окреме індивідуально визначене майно – нежитлові приміщення 1-го поверху
(позн. ІІІ, 15, 17-19) загальною площею 79,5 м2 в будівлі колишнього готелю (А-2)
за адресою: Львівська обл., Радехівський р-н, с. Павлів, просп. Юності, 6а, що
не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Радехівський цукровий завод» та перебуває на зберіганні ТзОВ «Радехів-цукор». Приватизовано фізичною особою, яка
єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 223 920,00 грн,
у т. ч. ПДВ – 37 320,00 грн.

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля магазину літ. «А» загальною площею 20,9 м2.
Адреса об’єкта: 24400, Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Покровська, 211,О.
Зберігач: Бершадська міська рада, код за ЄДРПОУ 04051033, адреса: 24400,
Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Героїв України, 23.
Інформація про об'єкт: будівля магазину, 1986 року побудови, загальною площею 20,9 м2, забезпечена лише електропостачанням.
Інформація про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,00622 га, кадастровий № 0520410100:00:016:0235. Категорія земель: землі промисловості.
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Обмеження не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 83 266,00 грн, у т. ч.: вартість
будівлі магазину – 72 648,00 грн, вартість земельної ділянки – 10 618,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  – 99 919,20
грн, у т. ч. вартість будівлі магазину – 87 177,60 грн, вартість земельної ділянки –
12 741,60 грн. ПДВ – 16 653,20 грн.
Умови продажу об’єкта:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі; використовувати
земельну ділянку за цільовим призначенням відповідно до нормативно-правових
актів та вимог державних органів, що погодили проект відведення земельної ділянки; покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 999,19 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 9 991,92 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Києва, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 21.04.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 25.04.2017 Українською
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 13.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 15.00.
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 електронну адресу:
auk@uub.com.ua до 17.00. Протягом 2 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 3-х
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. 67-27-46, час роботи з 8.00
до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів – обладнання (22 од.): електроплита, холодильник, котел харчовий, холодильна камера, компресор, прилавокхолодильник, агрегат герметичний, електропіч, електрокотел, посудомийна машина, м’ясорубка, шафа ШК-04, холодильник, картоплечистка, котел харчовий,
електрокотел, електрокип’ятильник, хліборізка, машина для різки овочів, електроплита, магазин-ліфт, тістомішалка) реєстровий номер 308577.2.ААБАГЕ936;
обладнання медпункту (2 одиниці: апарат УВЧ, зубний набір) реєстровий номер
308577.1.ААБАГЕ935.
Адреса об’єкта: 23000, Вінницька обл., м. Бар, вул. Бони Сфорци, 8.
Балансотримач: ТОВ «Барська швейна фабрика», код за ЄДРПОУ 00308577,
адреса: 23000, Вінницька обл., м. Бар, вул. Бони Сфорци,8.
Інформація про об'єкт: обладнання їдальні (електроплита МСЄСМ 3, 1970 р. в,
холодильник NORD 214, 1991 р. в., котел харчовий, 1991 р.в., холодильна камера 1991
р.в., компресор 1991 р.в., прилавок-холодильник БК-1, 1988 р. в., агрегат герметичний, 1991 р. в., електропіч 1986 р.в., електрокотел КПЕ-60-1, 1993 р.в., посудомиюча
машина 1993 р.в., електром’ясорубка МИМ 300, 1993 р. в., шафа ШК-04, 1987 р. в.,
холодильник, 1991 р. в., картоплечистка, 1993 р. в., котел харчовий КПЕ-60-1, 1993 р.
в., електрокотел КПЕ-60-1, 1993 р. в., електрокип’ятильник, 1993 р. в., хліборізка, 1993
р. в., машина для різки овочів, 1993 р. в., електроплита ПЭ-0,51, 1993 р. в., магазинліфт, 1993 р. в., тістомішалка, 1993 р. в.) та обладнання медпункту (апарат УВЧ 1979,
1960 р. в., зубний набір, 1970 р. в.), перебувають у незадовільному стані.
Початкова ціна без урахування ПДВ – 5 300,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 6 360,00 грн. ПДВ – 1 060,00 грн.
Умови продажу:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі; покупець сплачує
організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової
ціни об’єкта приватизації, що становить 63,60 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 636,00
грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на
р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13327990,
одержувач коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 24.04.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 28.04.2017 Товарною біржею «Вінницька товарна універсальна біржа», час початку аукціону – 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 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви на участь
в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Вінницької товарної універсальної біржі на електронну адресу: https://
vtub.vn.ua до 17.00. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані направити на адресу Товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа» (21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23, тел. (0432) 66-25-92)
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. 67-26-08, час роботи з 8.00 до
17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта приватизації: будівля компресорного цеху ліквідованої газокомпресорної станції (ГКС-3) загальною площею 1 721,3 м2, що перебуває на балансі
ТОВ «Базальт» (разом із земельною ділянкою).
Місцезнаходження об’єкта приватизації: 44101, Волинська обл., Ратнівський
р-н, смт Ратне, вул. Шевченка, 57.
Балансоутримувач: ТОВ «Базальт» (переєстроване з ВАТ «Ратногазбуд»).
Відомості про об’єкт приватизації разом із земельною ділянкою, на якій він
розташований: об’єкт приватизації – будівля компресорного цеху ліквідованої
газокомпресорної станції (ГКС-3), рік побудови – 1963, кількість поверхів – 2, загальна площа – 1 721,3 м2. Будівля знаходиться в центральній частині селища.
Навколишня забудова представлена виробничими та складськими будівлями
ліквідованої газокомпресорної станції та іншими будівлями. Технічний стан приміщення характеризується як ветхий.
Земельна ділянка площею 7 000,0 м2, кадастровий номер земельної ділянки:
0724255000:01:003:0001. Земельна ділянка має правильну форму багатокутника,
характеризується рівнинним рельєфом. Категорія земель: громадської забудови.
Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації об’єктів
трубопровідного транспорту, для обслуговування компресорного цеху.
Початкова ціна об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 292 200,00 грн, у т. ч.: ціна об’єкта приватизації без урахування
ПДВ – 85 150,00 грн; ціна земельної ділянки під об’єктом приватизації без урахування ПДВ – 207 050,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою з урахуванням ПДВ – 350 640,00 грн, у т. ч.: ПДВ – 58 440,00 грн.
Ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 102 180,00 грн; ціна земельної ділянки під об’єктом приватизації з урахуванням ПДВ – 248 460,00 грн.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації разом
із земельною ділянкою: 35 064,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на якій
він розташований:
1. Подальше використання об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою,
на якій він розташований, покупець вирішує самостійно.
2. Покупець зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до
цільового призначення згідно з чинним законодавством України.
3. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних, екологічних норм та техніки безпеки під час
експлуатації об’єкта.
4. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснювати після повної
сплати ціни продажу виключно за погодженням з органом приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням із забезпеченням переходу до нового власника всіх
зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності
за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу.
5. На вимогу представника органу приватизації покупець зобов’язаний до
моменту підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівліпродажу надавати продавцю необхідні матеріали, відомості, документи тощо про
виконання умов договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви – 17,00 грн вноситься на р/р № 37180500900001 РВ
ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за
ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ (за заяву).
Грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта приватизації вносяться на р/р № 37315048004566 РВ ФДМУ по Волинській області в ДКСУ м. Київ,
МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по
Волинській області грошові кошти в розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта
приватизації для участі в аукціоні.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються грошовими коштами на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу:
для РВ ФДМУ по Волинській області кошти від приватизації об’єкта приватизації
разом із земельною ділянкою.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 24 квітня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Державним підприємством
«СЕТАМ» 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 року за № 1147/27592
(зі змінами, внесеними згідно з наказом ФДМУ від 26.04.2016 № 867 ).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв подаються в електронному вигляді на сайт Державного підприємства «СЕТАМ»: https://
setam.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані направити на адресу філії ДП «СЕТАМ» у Волинській області
(43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Коперніка, 8а, 3-й поверх, каб.3) оригінали
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А,Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року №772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
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Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування
в робочі дні з 8.00 до 17.15, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00 та отримати додаткову
інформацію в РВ ФДМУ по Волинській області (43027, Волинська обл., м. Луцьк,
Київський майдан, 9, тел.: 24-00-57).

КІРОВОГРАДСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта № 1: кран баштовий КБ-309, інв. № 031623, реєстровий
номер 5814256.20.ААВАГЕ098.
Адреса об’єктів: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1.
Балансоутримувач об’єктів: ПрАТ «Науково-виробниче об’єднання «Етал»,
28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1, код за ЄДРПОУ
05814256.
Відомості про об’єкт: рік виготовлення – 1989. Кран перебуває у розібраному
стані, наявна деформація металевих вузлів та механізмів крана, механізми крана
розкомплектовані, кабелі та трубопроводи зруйновані, електрообладнання відсутнє, шафи керування не придатні для ремонту, сталеві канати не придатні для
подальшої експлуатації, противага і баласт розкомплектовані. Технічний стан обладнання незадовільний. Подальша експлуатація неможлива.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 129 500,00 грн, ПДВ – 25 900,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 155 400,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
15 540,00 грн.
Назва об’єкта № 2: кран баштовий КБ-100.3 А1, інв. № 033844, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ106.
Адреса об’єктів: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1.
Балансоутримувач об’єктів: ПрАТ «Науково-виробниче об’єднання «Етал»,
28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1, код за ЄДРПОУ
05814256.
Відомості про об’єкт: рік виготовлення – 1989. Кран перебуває у розібраному
стані, наявна деформація металевих вузлів та механізмів крана, механізми крана
розкомплектовані, кабелі та трубопроводи зруйновані, електрообладнання відсутнє, шафи керування не придатні для ремонту, сталеві канати не придатні для
подальшої експлуатації, противага і баласт розкомплектовані. Технічний стан обладнання незадовільний. Подальша експлуатація неможлива.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 121 800,00 грн, ПДВ – 24 360,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 146 160,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
14 616,00 грн.
Умови продажу: після укладення договору купівлі-продажу подальше використання об’єкта визначає покупець; покупець бере на себе витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу; покупець сплачує винагороду
організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Продаж об’єктів здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462,
ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок
№ 37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
податковий номер 13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровограській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 22 травня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів» (http://www.nmac.net.ua) 26 травня 2017 року. Час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
www.nmac.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані направити на адресу філії «Кіровоградський аукціонний центр»
Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна
мережа аукціонних центрів» (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс 303) 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.
Прийняття та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом 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 знаходження, в робочі дні отримати додаткову інформацію у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою:
25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 706, тел.: (0522) 33-25-79, 33-24-00.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: комплекс будівель споруд та обладнання разом із земельною
ділянкою, у складі: штаб-прохідна (літ. АА1) – 182,7 м2; склад-сховище (літ. Н) –
839,1 м2; сховище (літ. П) – 878,7 м2; сховище (літ. С) – 873,2 м2; трансформаторна підстанція (літ. Б); навіс (літ. В); убиральня (літ. Г); погріб (літ. Дд); склад (літ.
Е); гараж (літ. Ж); підсобне (літ. З); прибудова (літ. з); прибудова (літ.з1); вхід до
підвалу (літ. К); вхід до підвалу (літ. Л); підсобне (літ. М); котельня (літ. О); підсобне (літ. Т); підсобне (літ. У); естакада, 1; підвал (літ. К1); підвал (літ.Л1); ґанок, кр;
ґанок, кр1; ґанок, кр2; ґанок, кр.3; ґанок, кр.4; ґанок, кр.5; ґанок, кр.6; ворота, №;
ворота, № 1; ворота, № 2; ворота, № 3; огорожа, № 4; повітряна лінія електропередач напругою 1000 В; котел КЧ-1.
Адреса об’єкта: 27632, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Грузьке,
вул. Маловисківське шосе, 2.
Балансоутримувач: Кіровоградська районна державна адміністрація, 25014,
м. Кіровоград, вул. Дарвіна, 25, код за ЄДРПОУ 04055067.
Відомості про об’єкт: об’єкт перебуває в незадовільному стані.
Відомості про земельну ділянку: площа – 9,8391 га; кадастровий номер
3522582800:02:000:2872. Цільове призначення: для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості. Категорія земель: землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 3 295 361,00 грн,
у т. ч.: комплексу будівель споруд та обладнання – 387 861,00 грн, земельної ділянки – 2 907 500,00 грн. ПДВ – 659 072,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 3 954 433,20 грн, у т. ч.:
комплексу будівель споруд та обладнання – 465 433,20 грн, земельної ділянки –
3 489 000,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
395 443,32 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Продаж об’єктів здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462,
ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок
№ 37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
податковий номер 13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровограській області.

Кінцевий термін приймання заяв: 22 травня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів» (http://www.nmac.net.ua) 26 травня 2017 року. Час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
www.nmac.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані направити на адресу філії «Кіровоградський аукціонний центр»
Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна
мережа аукціонних центрів» (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс 308) оригінали
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Прийняття та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом 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 знаходження, в робочі дні отримати додаткову інформацію у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою:
25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 706, тел.: (0522) 33-25-79, 33-24-00.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля – магазин площею 81,5 м2 разом із земельною ділянкою.
Адреса об’єкта: Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Коханівка, вул. Центральна, 5.
Балансоутримувач: Відкрите акціонерне товариство «Павлівське» (код
за ЄДРПОУ 13953115).
Адреса балансоутримувача: 38813, Полтавська обл., Чутівський р-н, смт Артемівка, вул. Артема, 69.
Відомості про об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля. Фундамент шлаковий; зовнішні стіни шлакові, облицьовані плиткою; перекриття дерев’яне; підлога – плитка, вікна дерев’яні, обладнані ґратами; двері металеві. Загальна площа –
81,5 м2 разом із земельною ділянкою. Рік побудови – 1984. Об’єкт розташований
в середній зоні с. Коханівка. Стан будівлі задовільний.
Відомості про земельну ділянку: згідно з витягом з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень об’єкт розташований на
земельній ділянці площею 0,0344 га, кадастровий номер 5325455303:03:003:0044,
цільове призначення: роздрібної торгівлі та комерційних послуг.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 30 160,00 грн, у т. ч.: вартість земельної ділянки без ПДВ – 22 006,00 грн,
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 36 192,00 грн. ПДВ – 6 032,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
у встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу об’єкта
приватизації; у встановлений договором купівлі-продажу строк прийняти об’єкт
приватизації; подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно в
межах чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт; не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної ціни продажу; надавати продавцю
матеріали, відомості, документи щодо виконання умов договору; обов’язки покупця, передбачені договором, зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт приватизації у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань;
подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для
нового власника всіх зобов’язань за договором, виключно за згодою державного
органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий
власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу
до нього права власності на об’єкт приватизації подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; договори про
подальше відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають нотаріальному посвідченню; відсутність погодження
державним органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є
підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.
Грошові кошти у розмірі 3 619,2 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО
820172, р/р № 37318055009476.
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
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).
Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській
області, код ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області,
МФО 831019, р/р № 37185500900001.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею (https://centrex.com.ua) 28 квітня 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.30, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є
додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної біржі: http:// info@centrex.com.ua.
Термін приймання заяв – до 17.15 24 квітня 2017 року включно.
Ознайомитися з об’єктами приватизації можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 418, тел. (05322)
2-24-86.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення в будівлі тракторної бригади (лазня,
душова) загальною площею 12,3 м2.
Адреса об’єкта: 20120, Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Філіція, вул. Молодіжна, 11/1.
Інформація про об'єкт: нежитлові приміщення загальною площею 12,3 м2, з
них: душова площею 5,5 м2, лазня – 6,8 м2, є частиною приміщень у будівлі тракторної бригади (1965 рік побудови), не мають окремого входу. Лазня розташована поза межами с. Філіція. Приміщення потребує капітального ремонту. Під’їзні
шляхи ґрунтові. До будівлі підведені мережі електропостачання, водопостачання,
каналізації. Опалення відсутнє. Об’єкт не використовується. Загальний фізичний
стан – задовільний. Фізичний знос приміщень – 38 %.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена..
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 8 540,00 грн, ПДВ –
1 708,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 10 248,00 грн.
Умови продажу та експлуатації:
подальше призначення та використання об’єкта покупець визначає самостійно; покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження навколишнього

середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм, вимог
природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно з чинним
законодавством України; питання використання земельної ділянки під придбаним
об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством
після підписання акта передачі об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37184006000007, в ГУ ДКСУ
у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ
ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 1 024,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни
об’єкта приватизації в сумі 1 024,80 грн без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 8 травня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 12 травня 2017 року, час початку торгів (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної біржі: https://
centrex.com.ua//.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити на адресу Центральної універсальної біржі (36020, м. Полтава, вул. Стрітенська, 36, офіс 214) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року №772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з
10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, тел. (0472) 37-26-61.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів – легковий автомобіль ВАЗ 2107 та
причіп «Турист» колишнього Українського державного підприємства управління по
комплектуванню будов машинобудівного комплексу «Укрмашкомплект».
Місцезнаходження об’єкта: Київська обл., с. Білогородка, санаторій «Лісова поляна».
Балансоутримувач: ОП «Укрмашкомплект», код за ЄДРПОУ 01886709, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4б.
Відомості про об’єкт: автомобіль, реєстраційний № 29713 КА; рік випуску – 1995;
дата реєстрації: 10.09.1996; марка: ВАЗ; модель: 2107; тип: легковий седан – В; номер шасі (кузова, рами): ХТА210740Т0938571; повна маса: 1 460,0 кг; об’єм двигуна:
1600; пробіг: 700 000 км; техогляд: 2007 рік (автомобіль з 2008 року не експлуатувався, двигун в неробочому стані, значні ураження корозією; коробка передач потребує
діагностики та ремонту; ходова частина – значні ураження корозією; покришки, протектори зношені, потребують заміни; оббивка салону – значні забруднення, пошкодження, потертості, розриви; кузов – кузові складові КТЗ відновлювалися ремонтом
(три і більше складових кузова), пошкодження корозією на значних ділянках, спостерігаються наскрізні корозійні руйнування; електрообладнання потребує відновлення, акумулятор відсутній; тормозна система: ремонт гальмівних валів, ремонт КТЗ
та КТП, гальмівних дисків та барабанів, проведення ремонту гідравлічних систем).
Транспортний засіб несправний, не на ходу, потребує повної заміни кузова, двигуна,
протекторів, капремонту ходової частини та електрообладнання;
автопричіп ШКЗ-01 «Турист», реєстраційний № КІ 8815; рік випуску – 1993; дата
реєстрації: 01.04.1993; марка: ШЗК-01; модель: «Турист»; тип: причіп; номер шасі
(кузова, рами): 21375; розміри: 119х192х32; вантажопід’ємність – 300 кг; техогляд:
2007 рік (кузов (елементи кузова) – пошкодження корозією на значних ділянках;
рама, вісь, ресори – значні ураження корозією; покришки, протектори – зношені,
потребують заміни; фарбування кузова – численне відшарування фарби на значних ділянках; крила – уражені корозією, мають деформацію). Транспортний засіб
несправний, не на ходу, потребує ремонту.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 22 002,83 грн. ПДВ – 4 400,56 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 26 403,39 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання групи інвентарних об’єктів
визначає покупець.
Засоби платежу – грошові кошти.
Переможець аукціону (покупець) виплачує Товарній біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа» за проведення аукціону витрати у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта з урахуванням ПДВ.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ») та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації та ПДВ вносяться на р/р
№ 37184501900001 в ГУДКСУ у м. Києві, МФО 820019, код за ЄДРПОУ 19030825,
одержувач – РВ ФДМУ по м. Києву.
Грошові кошти у розмірі 2 640,34 грн., що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37313080214093 в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 19030825, одержувач – РВ ФДМУ по м. Києву (призначення платежу:
«10% від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 2 640,34 грн»).
Аукціон в електронній формі в он-лайн режимі буде проводитись Товарною
біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» в системі електронних торгів 28 квітня 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 15.00.
Кінцевий термін приймання заяв (за три дні до дати проведення аукціону) –
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,
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 біржи «Універсальна товарносировинна біржа» на електронну адресу: info@utsb.kiev.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на
адресу Товарної біржи «Універсальна товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ,
вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 51, оф. 11) оригінали заяв на участь в
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з групою інвентарних об’єктів можна за адресою: Київська обл.,
с. Білогородка, санаторій «Лісова поляна», понеділок – п’ятниця з 9.00 до 16.00, з
дозволу РВ ФДМУ по м. Києву.
Отримати додаткову інформацію можна в РВ ФДМУ по м. Києву, адреса: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 331, понеділок – четвер з 9.00 до 17.00, п’ятниця – з
9.00 до 15.30; телефон для довідок 281-00-35.

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

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – одноповерховий 4-кім
натний житловий будинок з підсобним господарським приміщенням (разом із
земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Абазівка, вул. Степна, 15.
Балансоутримувач: Полтавське тампонажне управління ПАТ «Укрнафта».
Адреса балансоутримувача: 36034, м. Полтава, вул. Половки, 90.
Відомості про об’єкт: будівництво одноповерхового 4-кімнатного житлового
будинку з підсобним господарським приміщенням розпочато в жовтні 1992 року,
призупинено – в червні 1995 року. Заходи з консервації не здійснювалися. Загальна площа за проектом – 108,49 м2, житлова площа за проектом – 50,82 м2,
будівельний об’єм за проектом – 443,36 м3. Ступінь будівельної готовності на час
припинення будівництва – 14 %. Фізичний знос: фундаменти – 60 %, стіни та перегородки – 80 %. Відстань до автодороги Київ – Харків – Довжанський – 0,4 км;
межі обласного центру м. Полтави – 13 км.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,1237 га; кадастровий номер: 5324080101:01:004:0425; категорія земель: землі житлової та
громадської забудови; цільове призначення: для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 63 270,00 грн (шістдесят три тисячі двісті
сімдесят гривень 00 копійок), у т. ч.: ціна об’єкта групи Д – 20 470,00 грн (двадцять тисяч чотириста сімдесят гривень 00 копійок), ціна земельної ділянки, на
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якій розташований об’єкт групи Д, – 42 800,00 грн (сорок дві тисячі вісімсот гривень 00 копійок). ПДВ – 12 654,00 грн (дванадцять тисяч шістсот п’ятдесят чотири
гривні 00 копійок).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 75 924,00 грн (сімдесят
п’ять тисяч дев’ятсот двадцять чотири гривні 00 копійок).
Умови продажу об’єкта:
в установлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу
об’єкта приватизації; в установлений договором купівлі-продажу строк прийняти об’єкт приватизації; завершити будівництво об’єкта та ввести об’єкт в експлуатацію протягом п’яти років з моменту підписання акта приймання-передачі;
забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта;
подальше використання земельної ділянки здійснювати відповідно до цільового
призначення згідно з чинним законодавством; не відчужувати об’єкт приватизації
до сплати його повної ціни продажу; надавати продавцю матеріали, відомості,
документи щодо виконання умов цього договору; обов’язки покупця, передбачені договором, зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт приватизації
у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для
нового власника всіх зобов’язань за договором виключно за згодою державного
органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується Фондом державного майна України; у разі подальшого відчуження
приватизованого об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт приватизації
подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його
право власності; договори про подальше відчуження об’єкта приватизації, об-

тяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають нотаріальному
посвідченню; відсутність погодження державним органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для визнання правочинів щодо
такого відчуження недійсними.
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
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 (із змінами).
Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Грошові кошти у розмірі 7 592,40 грн (сім тисяч п’ятсот дев’яносто дві гривні 40
копійок), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться одержувачу: РВ
ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172, р/р № 37318055009476.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області,
МФО 831019, р/р № 37185500900001.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
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Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею (https://centrex.com.ua.) 28 квітня 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.30, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді Центральній універсальній

біржі (36020, м. Полтава, вул. Стрітенська, 36, офіс 214, тел.: (0532) 69-70-50, (044)
331-34-35, електронна пошта: info@centrex.com.ua.). Протягом двох календарних
днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу
Центральної універсальної біржі оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви,
а також докази надсилання цих документів.

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 розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 409, 418, тел.:
(05322) 56-35-55, 2-24-86.

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

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: лазня з обладнанням.
Адреса об’єкта: 24200, Вінницька обл., смт Томашпіль, вул. Заводська, 10а.
Балансотримач: ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина», код за ЄДРПОУ
32721857.
Інформація про об'єкт: одноповерхова цегляна будівля лазні загальною площею
191,7 м2. Рік будівництва – 1928. Обладнання: котел КВ-300, 1987 р. випуску, не
придатний до використання. Площа земельної ділянки – 0,0442 га. Кадастровий
номер 0523955100:01:004:0375. Категорія земель: землі громадської та житлової
забудови. Цільове призначення: для обслуговування лазні.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 68 609,00 грн, ПДВ – 13 721,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 82 330,80 грн.
Умови продажу об’єкта: можливе перепрофілювання без змін його призначення
щодо надання соціальних послуг; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити
ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу
прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Винагорода організатору аукціону за виконання договору виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єктів малої приватизації,
що становить 823,31 грн.
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 8 233,08 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 прийняття заяв на участь в аукціоні – 21.04.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 25.04.2017 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року 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, тел.(0532) 56-00-37 до 17.00. 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 Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися з
об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 67-26-08, час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних),
у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта приватизації: туристично-оздоровчий комплекс «Горіховий гай».
Місцезнаходження: Запорізька обл., Приморський р-н, м. Приморськ, вул. Курортна, 25.
Зберігач: ТОВ «Екотех», код за ЄДРПОУ 32140109; м. Дніпро, вул. Дмитра
Яворницького, буд. 33, кв. 20.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта приватизації входять: гуртожиток, літ. А, площею 409,8 м2; котельна, літ. Е, площею 151,6 м2; пральня, літ. Ж,
площею 149,9 м2; склад, літ. З, площею 111,8 м2; склад, літ. К, площею 68,1 м2; гараж – плотницька, літ. Л, площею 43,4 м2; склад, літ. М, площею 21,0 м2; сауна, літ. Н,
площею 151,4 м2; їдальня, літ. П, площею 2 162,2 м2; житловий корпус, літ. Т, площею
998,0 м2; житловий корпус, літ. У, площею 1 000,3 м2; житловий корпус, літ. Ф, площею 999,7 м2; житловий корпус, літ. Ч, площею 997,7 м2; житловий корпус, літ. Ш,
площею 994,8 м2; павільйон, літ. Э, площею 151,7 м2; павільйон, літ. Э1, площею
36,1 м2; танцювальний майданчик, літ. Я, площею 302,2 м2; склад, літ. В; склад, літ. Г;
сарай, літ. Б; водонапірна башта, літ. Д; убиральня, літ. И; трансформатор, літ. С, С1;
пожежна водойма, літ. Щ; оглядова яма, під Л; міст, літ. Ц; ворота, №; ворота № 4,
7; хвіртка, № 1; огорожа № 2, 3, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17; замощення, І, III, V; майданчик, II, VI; сміттєва площадка, IV; ґанок, до А; козирок, до А; козирок, до А; підвал,
під А; боровок, до Е; димохідна труба, до Е; ґанок, до Ж; ґанок, до Ж; козирок, до Ж;
ґанок, до З; ґанок, до З; ґанок, до З; козирок, до З; козирок, до З; ґанок, до П; ґанок,
до П; ґанок, до П; ґанок, до П; сходи, до П; ґанок, до П; ґанок, до П; ґанок, до П; приямок, до П; приямок, до П; козирок, до П; козирок, до П; підвал, під П, ґанок, до Т;
підвал, під Т; вхід в підвал, до Т; приямок, до Т; приямок, до Т; ґанок, до У; підвал,
під У; вхід в підвал, до У; приямок, до У; приямок, до У; ґанок, до Ф; підвал, під Ф вхід
в підвал, до Ф; приямок, до Ф; приямок, до Ф; ґанок, до Ч; підвал, під Ч; вхід в підвал,
до Ч; приямок, до Ч; приямок, до Ч; ґанок, до Ш; підвал, під Ш; вхід в підвал, до Ш;
приямок, до Ш; приямок, до Ш; сходи, до Я; сходи, до Я; сходи, до С.
Туристично-оздоровчий комплекс «Горіховий гай» розташований на узбережжі
Азовського моря. Роки побудови – 1985-1989. Комплекс тривалий час не працює
та потребує капітального ремонту.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці, що перебуває у користуванні обласного туристично-екскурсійного виробничого об’єднання «Запоріжтурист», розмір земельної ділянки – 5 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 1 197 626,00 грн
(один мільйон сто дев’яносто сім тисяч шістсот двадцять шість гривень 00 копійок). ПДВ – 239 525,20 грн (двісті тридцять дев’ять тисяч п’ятсот двадцять п’ять
гривень 20 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 437 151,20
грн (один мільйон чотириста тридцять сім тисяч сто п’ятдесят одна гривня
20 копійок).
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить
143 715,12 грн (сто сорок три тисячі сімсот п’ятнадцять гривень 12 копійок).
Умови продажу та експлуатації об’єкта приватизації:
сплатити ціну продажу об’єкта приватизації протягом 30 календарних днів з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; питання землеко-

ристування покупець вирішує самостійно після укладення договору купівлі-продажу
відповідно до вимог чинного законодавства; збереження профілю діяльності –
організація діяльності засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання (КВЕД 55.20) протягом п’яти років; подальше відчуження
об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Сума грошових коштів, що має вноситися учасниками аукціону (потенційними
покупцями), у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації перераховується
на р/р № 37311049000444 в Державній казначейській службі України в 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 в Головному управлінні 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 прийняття заяв на участь у аукціоні – 24.04.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною 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: https://
centrex.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 Фонду державного майна
України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2015 року за № 1147/27592, зі змінами. Заяви на участь в аукціоні та
фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Центральної універсальної біржі на електронну адресу: info@centrex.com.
ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити на адресу Центральної універсальної біржі (36020, м. Полтава, вул. Стрітенська, 36, офіс 214) з 9.00 до 17.00, обідня перерва – з 13.00 до
14.00 , тел. (0532) 69-70-50, 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.
Якщо переможець аукціону протягом двох днів з дати проведення аукціону не
підписав протокол аукціону і це підтверджується відповідним актом, учасник, який
посів наступне за переможцем аукціону місце, визнається переможцем аукціону
за умови наявності в нього всіх необхідних документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840, зі змінами.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 15.00 за місцем його
розташування.
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, п’ятниця – з 8.00 до 15.00, обідня перерва – з 12.00 до 12.45, тел.: (061)
226-07-75, 226-07-76.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: лазня з обладнанням.
Адреса об’єкта: 20400, Черкаська обл., м. Тальне, вул. Кар’єрна, 1б.
Балансоутримувач: ТОВ «Тальнівський щебзавод» (код за ЄДРПОУ
01375038).
Адреса балансоутримувача: 20400, Черкаська обл., м. Тальне, вул. Кар’єрна, 1.
Інформація про об'єкт: одноповерхова цегляна будівля з ґанками (літера З-І)
загальною площею 260,6 м2. Фундаменти бетонні; стіни, перегородки – цегляні; перекриття – з/б плити; покрівля – толь; підлога – керамічна плитка. До складу будівлі
входять: приміщення лазні площею 105,1 м2, рік будівництва – 1952 та приміщення
душевої-гардеробної площею 155,5 м2, рік будівництва – 1966. Об’єкт використовується за призначенням. Загальний фізичний знос – 36,60 %, санітарно-технічний
стан – задовільний. До будівлі підведені мережі електропостачання, водопостачання, каналізація, центральне опалення. Під’їзні шляхи мають тверде покриття.
Об’єкт знаходиться на території ТОВ «Тальнівський щебзавод».
Обладнання: шафи для спецодягу (інв. № 360) – 28 шт., рік виробництва – 1974,
фізичний стан задовільний; пральна машина (інв. № 361), рік виробництва – 1971,
фізичний стан задовільний; пральна машина (інв. № 362), рік виробництва – 1968,
фізичний стан незадовільний.
Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна без ПДВ – 70 525,00 грн, ПДВ – 14 105,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 84 630,00 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності; покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати
дотримання санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України; питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта
приймання-передачі об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158,
одержувач РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 11 532,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській
області на р/р № 37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Державна
казначейська служба України (призначення платежу: «10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 24 квітня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 28 квітня 2017 року, час початку торгів
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що
є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі
«Універсальна товарно-сировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа»: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 51, оф. 11 оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з
10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області. Додаткову інформацію
можна отримати за телефоном (0472) 37-26-61.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404,
тел. (0472) 37-26-61.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта малої
приватизації державної власності – лазні разом із земельними
ділянками, на яких вона розташована, що перебувала
на балансі ліквідованого ВАСТ «Нове життя»
Назва об’єкта: лазня разом із земельними ділянками, на яких вона розташована.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Дружби народів, 13, с. Малятинці, Кіцманський р-н, Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: будівля лазні (літ. А) – одноповерхова цегляна будівля
загальною площею 193,2 м2 (рік будівництва – 1975), сарай (літ. Б) – одноповерхова
цегляна споруда, площа забудови – 20,0 м2 (рік будівництва – 1975), водоочисна
(літ. В) – одноповерхова цегляна споруда, площа забудови – 34,1 м2.
Відомості про земельну ділянку: розмір земельних ділянок (всього): загальною
площею – 0,1489 га, в т. ч.: земельна ділянка № 1 (будівля лазні) – 0,1051 га, кадастровий № 7322585500:02:002:0210; земельна ділянка № 2 (сарай) – 0,0030 га;
кадастровий № 7322585500:02:002:0211; земельна ділянка № 3 (водоочисна споруда) – 0,0408 га, кадастровий № 7322585500:02:001:0675. Цільове призначення
земельних ділянок: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської
забудови. Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 104 692,00 грн (сто чотири тисячі
шістсот дев’яносто дві грн 00 коп.), у тому числі: ціна об’єкта державної власності
групи Ж – 56 633,00 грн (п’ятдесят шість тисяч шістсот тридцять три грн. 00 коп.),
ціна земельних ділянок, на якій розташований об’єкт групи Ж, – 48 059,00 грн (сорок вісім тисяч п’ятдесят дев’ять гривень 00 копійок).
ПДВ для об’єкта приватизації – 20 938,40 грн (двадцять тисяч дев’ятсот тридцять вісім гривень сорок копійок).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 125 630,40 (сто двадцять
п’ять тисяч шістсот тридцять гривень сорок копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації:
питання про подальше використання об’єкта покупець вирішує самостійно; покупець зобов’язаний дотримуватись вимог природоохоронного законодавства під
час експлуатації об’єкта; протягом одного року після підписання акта прийманняпередавання об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, покупець зобов’язаний здійснити державну реєстрацію права власності
нерухомого майна, що входить до складу об’єкта приватизації, в тому числі державну
реєстрацію права власності на земельні ділянки в установленому законодавством
порядку; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх
виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю за виконанням умов, надавати необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов як шляхом запитів
до покупця щодо виконання умов, так і шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті
приватизації до моменту підписання акта підсумкової перевірки.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 12 563,04 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 28.04.2017 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 Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді 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 Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 24.04.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html

конкурси з відбору розробників документації із землеустрою
КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки
до продажу земельних ділянок державної власності,
на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із земле
устрою з метою продажу об’єктів приватизації разом із земельними ділянками
(погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення меж земельних ділянок межовими знаками; проведення робіт з присвоєння кадастрових номерів земельних ділянок; підготовка інших
матеріалів та документів, необхідних для продажу земельних ділянок).
Об’єкт № 1: земельна ділянка за адресою: Київська обл., Сквирський р-н,
с. Тхорівка, вул. 8 Березня, на якій розташований об’єкт державної власності – незавершене будівництво одноквартирного житлового будинку, що під
час приватизації не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Тхорівський».
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,40 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 30.07.2004
№ 885 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку».
Об’єкт № 2: земельна ділянка за адресою: Київська обл., Броварський р-н,
с. Зазим’є, вул. Широка, 17, на якій розташований об’єкт державної власності – будівля недіючої лазні загальною площею 85,1 м2, що під час приватизації
не увійшов до статутного капіталу КСП «Нова Україна».
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,10 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 28.09.2009
№ 1516 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації» (із змінами, внесеними
наказом Фонду державного майна України від 08.02.2017 № 189).
Об’єкт № 3: земельна ділянка за адресою: Київська обл., Бориспільський
р-н, с. Гора, на розі вулиць Пушкіна та Устинова, на якій розташований об’єкт
державної власності – незавершене будівництво 48-квартирного житлового
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будинку, що під час приватизації не увійшов до статутного капіталу ПАТ «Племінний завод «Бортничі».
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,50 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 04.10.2012
№ 3622 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що
підлягають приватизації» (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 17.05.2013
№ 647).
Об’єкт № 4: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – будинок культури, що перебуває на балансі ВАТ «Кодрянський
склозавод», за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, смт Кодра.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,450 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ «Про включення
до переліку об’єктів, які підлягають приватизації» від 13 січня 1998 року № 30.
Об’єкт № 5: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – середня школа, що перебуває на балансі Департаменту капітального будівництва Київської ОДА, за адресою: Київська обл., смт Ставище.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 1,000 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ «Про включення до переліку об’єктів, які підлягають приватизації» від 6 листопада 2007 року
№ 1749.
Об’єкт № 6: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – 63-квартирний житловий будинок, що перебуває на
балансі Департаменту капітального будівництва Київської ОДА, за адресою: Київська обл., смт Ставище.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,250 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ «Про включення до
переліку об’єктів, які підлягають приватизації» від 11 квітня 2001 року № 608.
Об’єкт № 7: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – 52-квартирний житловий будинок, що перебуває на балансі
ВАТ «Племінний завод «Дзвінкове», за адресою: Київська обл., Васильківський р-н,
с. Плесецьке, вул. Васильківська, 159.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,300 га.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ «Про включення до
переліку об’єктів, які підлягають приватизації» від 8 жовтня 2003 року № 1773.
Об’єкт № 8: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної
власності групи А – будівля лазні площею 188,2 м2, що перебуває на балансі
ВАТ «Племінний завод «Дзвінкове», за адресою: Київська обл., Васильківський р-н,
с. Плесецьке, вул. Варовицького, 10.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,100 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ «Про включення до
переліку об’єктів, які підлягають приватизації» від 4 червня 2008 року № 775.
Об’єкт № 9: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – Дослідний завод Інститут проблем матеріалознавства
ім. І. М. Францевича Національної академії наук України за адресою: Київська
обл., м. Бровари, промвузол.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 8,5 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ «Про включення до переліку об’єктів, які підлягають приватизації» від 14 березня 2001
року № 405.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому крім поштових реквізитів робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт
з конкурсною пропозицією.
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із
землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних
осіб-платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають
відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про при-
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своєння 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 щодо досвіду роботи претендента, кваліфікації та досвіду роботи фахівців, які залучаються ним до виконання робіт із землеустрою, завірена
претендентом; проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути
зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент,
перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку
персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний відбір
виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011

№ 1420) – для фізичних осіб підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на який
подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу управлінням персоналом та проходження державної служби РВ ФДМУ по Київській області до 24.04.2017 (включно) за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, 6-й
поверх, каб. 613.
Конкурс відбудеться 28.04.2017 о 10.30 у РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15.
Телефон для довідок 200-25-36.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій 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, який відбувся 29.03.2017
За підсумками конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою, що відбувся
29 березня 2017 року, щодо відведення земельної ділянки, на якій розташований єдиний майновий комплекс державного підприємства «Торговий дім «Буковинська Горілка» (код за ЄДРПОУ 22849629) за адресою: м. Чернівці, вул. Лесина, 4а, переможцем
визнано Приватне підприємство «Експертзем», м. Чернівці, пл. Театральна, 6.

фдму повідомляє
ІНФОРМАЦІЯ
щодо об’єкта, по якому прийнято рішення про приватизацію
Монопольне становище на загальнодержавному Вартість основних засобів
Назва об’єкта
Код
Орган, уповноважений до прийняття рішення про при- Належність до переліку підприємств, які мають стратегічне значення
ринку відповідних товарів, (робіт, послуг)
на 31.12.2016, тис. грн
Юридична адреса
приватизації
за ЄДРПОУ
ватизацію управляти відповідним державним майном для економіки та безпеки держави (дата та номер постанови КМУ)
займає (не займає)
вид продукції, послуг первісна залишкова
Державне підприєм- 22994509 вул. Жовтнева, буд. 16, с-ще Благодатне, Міністерство аграрної політики та продовольства
Не належить
Не займає
–
4 461,9
1 364,5
ство «Благодатне»
Зміївський район, Харківська область, 63461 України

Основні види діяльності об’єкта приватизації
(за даними статуту або Держкомстату України)
Вирощування зернових культур (крім рису),
бобових культур і насіння олійних культур

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

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка площею 285,0 га (витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-1201349132014 від 04.03.2014,
кадастровий номер 1225884400:09:001:0036) (право користування нею) та будівля
за генеральним планом № 43 (вежа танкодрому) військового містечка № 48,
яка розташована на зазначеній земельній ділянці, що обліковуються на балансі
Квартирно-експлуатаційного відділу м. Дніпра та знаходяться в межах Зелено
балківської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Квартирно-експлуатаційний відділ м. Дніпра. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Зеленобалківська сільська рада
Широківського району Дніпропетровської області; тел.: (056) 726-76-10; e-mail:
keo.dnepr@gmail.com. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості земельної ділянки (права користування нею) та ринкової вартості будівлі
(вежі танкодрому) з метою їх відчуження. Телефон замовника конкурсу (044) 28512-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.: 1(одна) земельна ділянка; 1 (одна) будівля. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн: –. Кількість земельних ділянок: 1
(одна). Розмір земельних ділянок, усього: 285,0 га. Місце розташування земельних
ділянок: Зеленобалківська сільська рада Широківського району Дніпропетровської
області. Цільове призначення земельних ділянок: землі оборони. Правовий режим
земельних ділянок: постійне користування (витяг із державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-1201349132014 від 04.03.2014, кадастровий номер
1225884400:09:001:0036). Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис.
грн: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник послуг з оцінки – Квартирно-експлуатаційний відділ м. Дніпра.
Платник послуг з оцінки – приватне акціонерне товариство «Арселор Міттал
Кривий Ріг».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної діяльності і діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних
ділянок, та майнових прав на них», а також є суб’єктами оціночної діяльності у сфері
оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності не менше 5 років (з експертної грошової оцінки земельних ділянок, а також з оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості),
у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділах ІІІ та IV Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її
складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах
І, ІІ, ІІІ, IV, 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 експертної грошової оцінки земельних ділянок та підписання звіту про оцінку експертної грошової оцінки земельної ділянки, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: земельна ділянка на праві власності
як окремий об’єкт оцінки або у складі об’єкта оцінки.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 20 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 47,4 м2 другого поверху будівлі пожежної частини. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: 3 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Донецькій області, код 38242758. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 87533, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Флотська, буд.
66. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон
(057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки:
ФОП Варьонова О. М. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2 першого поверху будівлі АПК. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВП «Шахта «Димитрова» ДП «Красноармійськвугілля», код
33839081. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 85320, Донецька обл., м. Мирноград,
вул. Гірнича, 2. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області,
телефон (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт
з оцінки: ТВБВ № 10004/0218 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 30.04.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення першого
поверху адміністративної будівлі площею 14,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Волноваської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, код за
ЄДРПОУ 39901702. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Волноваха,
вул. Менделєєва, 4. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26,
телефон/факс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник
робіт з оцінки: ФОП Юрченко А. П. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ
№ 2075 від 31.12.2015, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), але не більший ніж 5 календарних днів, запечатаних в
окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода

5 квітня 2017 року

безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна
України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 13 квітня 2017 р.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 20 квітня 2017 р. о 14.00.
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт оренди – державне нерухоме майно, а
саме: частина споруди «Інженерна споруда системи охолодження об’єктів
ЧАЕС» загальною площею 2 500,00 тис. м2, розташована за адресою: вул.
Житомирська, 1, літ. «В», м. Прип’ять, Іванківський р-н, Київська обл., що обліковується на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС». Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДСП «Чорнобильська АЕС». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Житомирська, 1, літ. «В», м. Прип’ять, Іванківський р-н, Київська обл. Мета проведення оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (044)
285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса
замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком, од.: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу): –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) – балансова залишкова вартість частини споруди
площею 2 500,00 тис. м2 станом на 01.03.2017, тис. грн: 1 695,924. Кількість земельних ділянок: –. Розмір земельних ділянок, усього: –. Місце розташування земельних ділянок: –. Цільове призначення земельних ділянок: –. Правовий режим
земельних ділянок: –. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
Додаткова інформація: зазначене вище майно передається в оренду для будівництва та експлуатації фотоелектричної сонячної електростанції.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9).
Платник послуг з оцінки – ТОВ «МІДАС КОНСАЛТИНГ».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний
стаж професійної діяльності: не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: інженерні споруди, передавальні пристрої та конструктивні частини будівель, що призначені для їх розміщення.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України
(вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 13 квітня 2017 р.

керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комісією буде враховуватись в якості подібного до об’єктів № 1, № 3 –практичний
досвід з оцінки приміщень, частин будівель; до об’єкта № 2 – практичний досвід
з оцінки приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та іншого подібного майна.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27, 700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 4, 5, 6, 7 площею
80,6 м2 одноповерхової будівлі, літ. А-1, реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ200. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Молодіжна, 65. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Платник робіт з оцінки: ФОП Бороденко Раїса
Михайлівна. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки
(061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 8 загальною площею
10,0 м2 першого поверху одноповерхової адміністративної будівлі (літ. А);
спеціальний майданчик для зберігання тимчасово затриманих транспортних
засобів № 11 загальною площею 546,3 м2, частина паркану № 1 (довжиною
14,7 м, площею 19,8 м2), ворота № 3 площею 13,9 м2, паркан № 4 площею
35,3 м2, частина паркану № 5 (довжиною 78,3 м, площею 187,9 м2), хвіртка
№ 6 площею 2,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Василівський р-н, м. Василівка, вул. Ліхачова, 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Василівський РВ ГУМВС
України в Запорізькій області. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 0,3378 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Запорізька обл., Василівський р-н,
м. Василівка, вул. Ліхачова, 2. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – для
розміщення та обслуговування адміністративної будівлі. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки (ділянок) – 396 070,50 грн. Платник робіт з оцінки: ДП МВС України «Інформ –
Ресурси». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017 Контактні
телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061)

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 20 квітня 2017 р. о 14.00.
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт оренди – нерухоме майно, а саме: нежитлові приміщення загальною площею 57,8 м2, розташовані за адресою:
вул. Ломоносова, 28/41, м. Київ, що обліковується на балансі Управління водних
ресурсів у місті Києві та Київській області. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Управління водних ресурсів у місті Києві та Київській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Ломоносова, 28/41, м. Київ. Мета проведення
оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (044) 285-1274. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком, од.: 3 (три) приміщення. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) – балансова залишкова
вартість нежитлових приміщень площею 57,8 м2 станом на 01.03.2017, тис. грн:
60,768. Кількість земельних ділянок: –. Розмір земельних ділянок, усього: –. Місце
розташування земельних ділянок: –. Цільове призначення земельних ділянок: –.
Правовий режим земельних ділянок: –. Нормативна грошова оцінка земельних
ділянок, тис. грн: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9).
Платник послуг з оцінки – ТОВ «Інноваційний онкологічний центр хірургії».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності: не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 3 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна
України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 13 квітня 2017 р.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 20 квітня 2017 р. о 14.00.

226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 8,29 м2 триповерхової будівлі (літ. А-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд.
50. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ТОВ
«РАДІО-ТАКСІ». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки
(061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина даху дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку (літ. А-9), реєстровий номер 02125243.40РПКХЯР008, загальною
площею 12,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Залізнична,
буд. 22. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору
оренди. Балансоутримувач майна: Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет». Платник робіт з оцінки: ПАТ «Київстар». Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017. Контактні телефони: відділ
оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).
Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
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 із Законом України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та
дату проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); інформація про претендента
(додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення); 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в
запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у
календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
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Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. У разі
невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання
претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб.
№ 10) до 15.00 14.04.2017 (включно).
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Запорізькій області 20.04.2017 о
10.00 за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
 Назва об’єкта оцінки: необоротні активи Державного підприємства
«Центр Аквакультури». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Центр Аквакультури». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 07822,
Київська обл., Бородянський р-н, с. Мигалки, урочище Ставкове. Мета проведення
оцінки: формування статутного капіталу акціонерного товариства (орієнтовно). Види
економічної діяльності (коди КВЕД) Державного підприємства «Центр Аквакультури»: 03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура). Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком Державного підприємства «Центр Аквакультури», од.: основних засобів: 57; нематеріальних активів: 0.
Розмір власного капіталу Державного підприємства «Центр Аквакультури» станом
на 31.12.2016: 6 106,70 тис. грн, зокрема: зареєстрований капітал: 882,60 тис. грн;
додатковий капітал – 7 031,60 тис. грн; непокритий збиток: – 1 808,50 тис. грн. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом
на 31.12.2016, тис. грн: основних засобів: 6 184,50 тис. грн; інших необоротних активів: –. Кількість земельних ділянок: 2. Розмір земельних ділянок, усього: 14,8903
га. Місце розташування земельних ділянок: Київська обл., Бородянський р-н,
с/р Мигалківська – 13,5225 га (KOАТУУ 3221085000); Київська обл., Бородянський
р-н, с/р Пісківська – 1,3678 га (КОАТУУ 3221055600). Цільове призначення земельних ділянок: для рибогосподарських потреб. Правовий режим земельних ділянок:
особливий. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник і платник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Київській області (вул. Симона Петлюри, 15, м. Київ, 01032).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами 1 та 2.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 5 років (для об’єктів у матеріальній формі); не менше 10
років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових прав
та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановлениими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: необоротні активи підприємств в
галузі сільського господарства; рибогосподарські технологічні водойми/стави,
гідротехнічні споруди ставів, дамби та будівлі, споруди; земельні ділянки (речові
права на них); єдиний (цілісний) майновий комплекс.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: вул. Симона Петлюри, 15, м. Київ, 01032 або до
відділу управління персоналом та проходження державної служби РВ ФДМУ по
Київській області (вул. Симона Петлюри, 15, 6-й поверх, кімн. 613) до 16.45 14
квітня 2017 року.
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 20.04.2017 за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області об 11.00, телефон для довідок
200-25-36.

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: нежитлове приміщення площею 27,0 м2 на
першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл.,
смт Новгородка, вул. Криворізька (Кірова), 10, що перебуває на балансі Державної
фіскальної служби України та в оперативному управлінні (користуванні) Кропивницької ОДПІ. Найменування балансоутримувача: Державна фіскальна служба України та
в оперативному управлінні (користуванні) Кропивницької ОДПІ. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., смт Новгородка, вул. Криворізька (Кірова), 10.
Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-24-00.
Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій, тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.03.2017. Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: смт Новгородка, вул. Криворізька (Кірова), 10. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2).
Платник робіт з оцінки: ФОП Самиляк Тамара Сергіївна, тел. (050) 321-90-79.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 48,92 м2 на
третьому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Євгена Маланюка, 3, що перебуває на балансі
державної організації «Комбінат «Трикутник». Найменування балансоутримувача:
Державна організація «Комбінат «Трикутник». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Євгена Маланюка, 3.
Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-2400. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій, станом на тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.03.2017. Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград),
вул. Євгена Маланюка, 3. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській
області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ТОВ «Дженерал Авто», (095) 031-90-03 Ольга Володимирівна.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у 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 пропозицію 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 потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурси відбудуться у РВ ФДМУ по Кіровоградській області 21 квітня 2017 р. о 8.30 за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучено до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – гараж літ. «А-1» загальною площею 42,7 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Львівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Сокальський р-н, м. Сокаль, вул. Сонячна,
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5а, гар. 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (032)
261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна адреса замовника
конкурсу: 1viv@spfu.gov.uа. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – лікарня. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: балансоутримувач відсутній, об’єкт
повернений у державну власність. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл.,
Жовківський р-н, с. Гійче, вул. Молодіжна, 1а. Мета проведення оцінки: проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (032) 255-38-55 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна адреса
замовника конкурсу: onb_46@spfu.gov.uа. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2017. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до
нього (лист ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у ІV кварталі 2016 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2200,00 грн для
нежитлових приміщень.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нерухоме державне майно – частина даху площею 6,25 м2, частина горища площею 25,0 м2 та нежитлове приміщення
площею 6,75 м2 на третьому поверсі будівлі навчального корпусу № 19. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Князя Романа, 3. Балансоутримувач: Національний університет «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Князя Романа, 3. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.03.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 2. Назва об’єкта оцінки: нерухоме державне майно – частина даху
площею 240,0 м2 будівлі гуртожитку № 3. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Карпинця, 27. Балансоутримувач: Національний університет «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Карпинця, 27. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення загальною
площею 15,5 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 41. Балансоутримувач:
Управління Держземагенства у Самбірському районі Львівської області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати
з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-6204 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка,
41. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Юридично-землевпорядна фірма».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 25, 26
загальною площею 205,2 м2 у підвалі будівлі літ. «А-2». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., Яворівський р-н, с. Верещиця, вул. Богуна, 4а.
Балансоутримувач: Управління Львівського державного університету внутрішніх
справ МВС України. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Яворівський р-н, с. Верещиця, вул. Богуна, 4а. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Дзюбак Богданна Миколаївна.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 30,5 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Словіта, вул. І. Франка, 4а. Балансоутримувач:
ДП «Золочівське лісове господарство». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Золочівський р-н, с. Словіта, вул. І. Франка,
4а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Луцишин Анна Михайлівна.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
77,6 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська
обл., м. Трускавець, вул. Суховоля, 35. Балансоутримувач: ДП «Санаторій «Кришталевий палац». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Трускавець,
вул. Суховоля, 35. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Гергель Людмила Володимирівна.
 7. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлової будівлі складу літ. «Л’-1»,
а саме: нежитлові приміщення № 1, № 2 загальною площею 195,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Курмановича, 1а. Балансоутримувач:
1 об’єднаний загін Державної спеціальної служби транспорту. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Курмановича, 1а. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Яричевський Андрій Ігорович.
 8. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення загальною
площею 9,4 м2 на першому поверсі (вестибуль) навчального корпусу № 4.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Митрополита Андрія, 5. Балансоутримувач: Національний університет «Львівська політехніка». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати
для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Іваницька Оксана Степанівна.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлова триповерхова будівля «А-3» загальною площею 3 052,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Тернопільська, 10. Балансоутримувач: ДП «Львівський науково-дослідний і проектний
інститут «ЛьвівбудмНДІпроект». Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: м. Львів, вул. Тернопільська, 10. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ
«Науково-дослідний інститут «Будматпроект».
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (№ 56-68) загальною
площею 139,9 м2 на першому поверсі будівлі «А-4». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, просп. В. Чорновола, 61. Балансоутримувач: ДВНЗ «Університет
банківської справи». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон

замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, просп. В. Чорновола, 61. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.03.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ «Державний
експортно-імпортний банк України».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього
(лист ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320) рекомендована максимальна ціна надання
послуг з оцінки майна, що склалася у IV кварталі 2016 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 200,00 грн для дахів, нежитлових
приміщень та їх частин; 3 800,00 грн для окремо розташованої будівлі.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною
площею 51,7 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Л. Українки, 1. Балансоутримувач: ДП «Національний академічний
український драматичний театр імені М. Заньковецької». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Л. Українки, 1. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – Громадська організація «Християнський молодіжний туризм».
 2. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – вбудовані нежитлові приміщення в одноповерховій будівлі кафе «Сузір’я» загальною
площею 102,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Кам’янкаБузький р-н, с. Добротвір, вул. І. Франка, 12б. Балансоутримувач: Добротвірська
ТЕС ПАТ «Західенерго». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, с. Добротвір, вул. І. Франка, 12б. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Веретельник Ганна Романівна.
 3. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – нежитлове приміщення № 9 загальною площею 18,0 м2 на першому поверсі в двоповерховій будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, 50. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та перебуває в
оперативному управлінні (користуванні) Львівської митниці ДФС. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-6204 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська,
50. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Суханова Ірина Володимирівна.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 4, 5 загальною площею 28,6 м2 на першому поверсі в двоповерховій будівлі. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, 50. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та перебуває в оперативному управлінні
(користуванні) Львівської митниці ДФС. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, 50. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Молочко Віталій Володимирович.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 98 площею
23,058 м2 на цокольному поверсі будівлі автовокзалу міжнародного автомобільного пункту пропуску «Краковець». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Львівська обл., Яворівський р-н, смт Краковець, вул. Вербицького, 54. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та перебуває в оперативному
управлінні (користуванні) Львівської митниці ДФС. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Яворівський р-н, смт Краковець, вул. Вербицького, 54. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 42,5 м2, а саме: нежитлове приміщення № 4 на першому поверсі площею
33,6 м2 та нежитлове приміщення № 7 на другому поверсі площею 8,9 м2 в триповерховій адміністративній будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська
обл., м. Городок, вул. Львівська 1а. Балансоутримувач: Управління агропромислового розвитку Городоцької районної державної адміністрації. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-6204 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська,
1а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Місцевий трудовий архів Городоцького району.
 7. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – нежитлові приміщення № 1, 2, 3, 5 загальною площею 34,2 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Замарстинівська, 233. Балансоутримувач: ДУ «Територіальне
медичне об’єднання МВС України по Львівській області». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Замарстинівська, 233. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – Львівський благодійний фонд «Наше здоров’я».
 8. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – частина нежитлового приміщення загальною площею 6,0 м2 на першому поверсі будівлі
під літ. «Б-3» – новий аеровокзал. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені
Данила Галицького». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «БЛС».
 9. Назва об’єкта оцінки: будівля зерноскладу № 3 загальною площею
563,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Городоцький р-н,
смт Великий Любінь, вул. Львівська, 176. Балансоутримувач: ДП спиртової та
лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Городоцький р-н, смт Великий Любінь,
вул. Львівська, 176. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «Родовід-Прогрес».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього
(лист ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320) рекомендована максимальна ціна надання
послуг з оцінки майна, що склалася у IV кварталі 2016 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 200,00 грн для дахів, нежитлових
приміщень та їх частин; 3 800,00 грн для окремо розташованої будівлі.
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Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення на 1-му поверсі площею
34,9 м2 (розміщення громадської організації). Місцезнаходження об’єкта:
вул. Монастирська, 10, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство. Мета оцінки: визначення
ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата
оцінки: 31.03.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по
Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Бала О. І.
 2. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення адміністративної
будівлі відділу статистики площею 11,7 м2 (розміщення офіса). Місцезнаходження об’єкта: вул. Виноградна, 13, м. Глобино, Полтавська обл. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Полтавській області. Мета оцінки: визначення
ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата
оцінки: 31.03.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по
Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Павлов В. П.
 3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 20,0 м2 (розміщення
фотоательє). Місцезнаходження об’єкта: вул. Республіканська, 87, м. Кременчук,
Полтавська обл. Балансоутримувач: Регіональний центр професійно-технічної
освіти № 1 м. Кременчука. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: ФОП Абрамочкін О. І.
 4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 21,7 м2 (розміщення
фотоательє). Місцезнаходження об’єкта: вул. Республіканська, 87, м. Кременчук,
Полтавська обл. Балансоутримувач: Регіональний центр професійно-технічної
освіти № 1 м. Кременчука. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: ФОП Жемчужний Є. Л.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення);
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення
(за наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення). Зазначені
документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у
тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеного ФДМУ, регіональне
відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом
оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме
майно для встановлення передавальних пристроїв) – 2 200,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415)
до 13.04.2017 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться 20.04.2017
о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні
(вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча група
перебуває за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава,
36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля першого поверху учбового
корпусу № 2 площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний університет водного господарства та природокористування.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. О. Новака (Приходька), 75. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77) . Платник робіт з оцінки:
ФОП Давидюк Андрій Петрович. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1
об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення буфету площею 51,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Вище професійне училище № 25 смт Демидівка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., смт Демидівка, вул. Миру,
144а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з
оцінки: ФОП Сігней Юрій Анатолійович. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди: ПТРГ «Понебель» рибцеху
«Рівне», ТРГ «Новожуків» рибцеху «Рівне», ТРГ «Здолбунів» рибцеху «Рівне».
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Понебель; Рівненська обл.,
Рівненський р-н, с. Пересопниця; Рівненська обл., м. Здолбунів. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу
(0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки:
ПрАТ «Рівнерибгосп». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): інформація
відсутня. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
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відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які
містяться в конверті. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору (після отримання необхідної документації).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться 24 квітня 2017 року о 9.00 в РВ ФДМУ по Рівненській
області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються до 18.04.2017 (включно) до 17.00
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею 110,0 м2 у магазині № 36. Балансоутримувач – Хмельницька філія Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта: вул. Ярослава Мудрого, 37, м. Славута, Хмельницька
обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон
та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.
gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 10.01.2017 – 8 481,81 грн. Місце
розташування земельної ділянки: вул. Ярослава Мудрого, 37, м. Славута, Хмельницька обл. Цільове призначення земельної ділянки – господарська діяльність.
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
Мухарський Ростислав Віталійович. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання – об’єкти,
які поєднують два та більше способів використання).
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею 23,4 м2 (у т.
ч. площа загального користування – 8,0 м2) на першому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій
області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Соборності, 31, м. Славута, Хмельницька
обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 28.02.2017 – 50 614,18 грн.
Розмір земельної ділянки – 673,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: вул.
Соборності, 31, м. Славута, Хмельницька обл. Цільове призначення земельної ділянки – будівництво та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування. 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 – Славутський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Подібними об’єктами до
об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання – об’єкти, які поєднують два та більше способів використання).
 Назва об’єкта оцінки № 3: збитки, завдані державі в особі РВ ФДМУ по
Хмельницькій області в результаті господарської діяльності ТОВ «СтіоміХолдінг», пов’язаної з використанням об’єкта незавершеного будівництва –
«Корпус № 1 разом із огорожею, автомобільними дорогами та благоустроєм»
за адресою: просп. Миру, 42, м. Хмельницький. Балансоутримувач – ТОВ «СтіоміХолдінг». Мета проведення незалежної оцінки – визначення розміру відшкодування внаслідок завдання майнової шкоди (збитків) державі в особі РВ ФДМУ по
Хмельницькій області в результаті господарської діяльності ТОВ «Стіомі-Холдінг»,
пов’язаної з використанням об’єкта незавершеного будівництва, що повертається
у державну власність (відповідно до рішення Комісії з повернення об’єкта у державну власність: ОНБ – «Корпус № 1 разом із огорожею, автомобільними дорогами та благоустроєм» за адресою: просп. Миру, 42, м. Хмельницький). Телефон та
електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.
ua. Дата оцінки – 28.02.2017. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. Особа-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: збитки, які могли бути завданні власникам
об’єктiв нерухомого майна (зокрема, об’єктiв незавершеного будівництва).
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у
запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на
виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту
11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4
до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення); 3)
конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ
ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) до 17 квітня 2017 року (включно) до 17.00.
Конкурс відбудеться 21 квітня 2017 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Хмельницькій області в інформації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від 03.04.2017 № 25 (1045) на стор. 6,
дату прийняття конкурсної документації слід читати: «до 11 квітня 2017 року
(включно) до 17.00».

ЧЕРКАСЬКА область
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 нежитлового приміщення на першому
поверсі гуртожитку № 2 площею 15,8 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Садова, 32, м. Умань, Черкаська обл. Платник
робіт з оцінки: ФОП Слободяник П. П. Дата оцінки: 31.03.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення четвертого поверху чотириповерхової адмінбудівлі площею 20,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації
в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Копієвський П. Й. Дата оцінки: 31.03.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина стіни фойє площею 14,0 м2 (розміром
2,8м х 5м) на першому поверсі адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ЧДКЖПП «Житлосервіс». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: просп. Хіміків, 50, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Кононенко Т.
Б. Дата оцінки: 31.03.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина підвального приміщення будівлі площею 67,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба України, перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Золотоніської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС
у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Шевченка, 153. Платник робіт з оцінки: Золотоніська дитячо-юнацька
спортивна школа. Дата оцінки: 31.03.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина складу ІІ групи накопичення облдерж
адміністрації № 4 площею 150,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Управління цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: с. Дубіївка, Черкаський р-н, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: ФОП Трохименко В. Ф. Дата оцінки: 31.03.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: приміщення стоматологічного кабінету (№ 32)
площею 20,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний
вищий навчальний заклад «Університет банківської справи». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Чіковані, 17, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Гончар
Л. Д. 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: нежитлові підвальні приміщення площею
120,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний історикоархітектурний заповідник «Стара Умань». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Незалежності, 1/2, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Гонтар Максим Степанович. Дата оцінки: 31.03.2017.

 2. Назва об’єкта оцінки: двоповерхова будівля їдальні з підвалом та
прибудовами (літ. А-2, А-1, а) площею 953,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Концерн «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Надпільна, 224, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП «Базис-А».
Дата оцінки: 31.03.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: одноповерхова будівля магазину з прибудовою
літ. Р-1, Р-1, площею 315,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Концерн «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Надпільна,
218, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП «Базис-А». Дата оцінки: 31.03.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: одноповерхова цегляна будівля магазину
(літ.С-1, С-1) площею 125,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Концерн «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Надпільна,
218, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП «Базис-А». Дата оцінки: 31.03.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: приміщення електрообмоточної майстерні
площею 190,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНЗ «Смілянський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Платона Симиренка, 2, м. Сміла, Черкаська обл. Платник робіт
з оцінки: ФОП Соколан В. В. 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.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина
нежитлового приміщення та частина нерухомого майна) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.
gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 18 квітня 2017 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 24 квітня 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: будівля прохідної площею 35,8 м2, будівля вагової площею 11,1 м2, будівля зерноскладу площею 1 024,0 м2, будівля котельні площею 95,8 м2, будівля приймання і відпустки спирту площею 185,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Шабалинівський спиртовий
завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Борзнянський р-н,
с. Велика Доч, вул. Привокзальна, 7а. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Агро-Регіон
Борзна». Максимальна вартість послуг – 11 400,00 грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (столярна майстерня)
площею 41,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Прилуцький
професійний ліцей Чернігівської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 337. Платник робіт з оцінки – ФОП Ворошилова О. А. Максимальна вартість послуг – 2 200,00 грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 56,6 м2 на першому поверсі будівлі навчально-виробничого корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Реміснича, 56. Платник
робіт з оцінки – ПП «МІНЕРВА». Максимальна вартість послуг – 2 200,00 грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: 1/6 частина вежі радіорелейного зв’язку та асфальтовий майданчик площею 9,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, просп. Миру, 190а. Платник
робіт з оцінки – ТОВ «Лайфселл». Максимальна вартість послуг – 2 200,00 грн.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 74,16 м2 на другому поверсі двоповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Вокзальна,
6. Платник робіт з оцінки – КП «Носівські теплові мережі». Максимальна вартість
послуг – 2 200,00 грн.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
67,0 м2 на другому поверсі двоповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., смт Короп,
вул. Успенська, 2.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
26,2 м2 на сьомому поверсі (кімн. № 700, 701) дев’ятиповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Чернігівський
державний центр науки, інновацій та інформатизації». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39. Платник робіт з оцінки – ГС «Освітній дім
прав людини в Чернігові». Платник робіт з оцінки – Комунальна установа Коропської районної ради «Трудовий архів Коропського району» Чернігівської області.
Максимальна вартість послуг – 2 200,00 грн.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля другого поверху площею
3,0 м2 будівлі гуртожитку № 3. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Олега Міхнюка, 3. Платник робіт з
оцінки – ФОП Святкун В. В. Максимальна вартість послуг – 2 200,00 грн.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля другого поверху площею
3,0 м2 будівлі гуртожитку № 4. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Олега Міхнюка, 1. Платник робіт з
оцінки – ФОП Святкун В. В. Максимальна вартість послуг – 2 200,00 грн.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля другого поверху площею
3,0 м2 будівлі гуртожитку № 2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Олега Міхнюка, 5. Платник робіт з
оцінки – ФОП Святкун В. В. Максимальна вартість послуг – 2 200,00 грн.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс
замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника конкурсу:
ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості
для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через 14
днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

Підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 27.12.2015
1. Назва об’єкта: частина даху площею 24,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпропетровськ,
вул. Криворізька, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість
робіт – 3 100,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 60,51 м2. Балансоутримувач: Павлоградський МВ з обслуговування м. Павлоград та Павлоградського району ГУМВС України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Павлоград,
вул. Шевченка, 51. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт –
3 100,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення будівлі (літ. Г) площею
411,1 м2 та нежитлові вбудовані приміщення будівлі (літ. Е-3) площею 857,2 м2.
Балансоутримувач: Університет митної справи та фінансів. Адреса: м. Дніпро,
вул. Вернадського, 2/4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість
робіт – 4 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 330,9 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Бердянська, 5. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7».
Вартість робіт – 3 200,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 76,6 м2. Балансоутримувач: Фрунзенське міжрайонне управління водного господарства. Адреса:
Дніпропетровська обл., смт Слобожанський, вул. Радгоспна (Василя Сухомлинського), 42. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість робіт – 3 200,00
грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
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6. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 11,1 м2. Балансо
утримувач: Державна установа «Український державний науково-дослідний інститут
медико-соціальних проблем інвалідності МОЗУ». Адреса: м. Дніпро, пров. Феодосія Макаревського (Радянський), 1а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7».
Вартість робіт – 3 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення торгово-зупиночного
комплексу, зупинка «Дачна» площею 18,2 м2. Балансоутримувач: ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 2. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 3 100,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта: будівля загальною площею 291,9 м2. Балансоутримувач:
ПАТ «Північний ГЗК». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 86. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 3100,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 4.
9. Назва об’єкта: будівля гаража (літ. Б-1) загальною площею 45,9 м2. Балансоутримувач: Управління державної казначейської служби України у Покровському
районі Дніпропетровської області. Адреса: Дніпропетровська обл., смт Покровське,
вул. 40 років Жовтня, 30а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість
робіт – 3 100,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 39,84 м2. Балансоутримувач: КП «Південукргеологія». Адреса: м. Дніпро, вул. Чернишевського,
11. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість робіт – 3 400,00 грн,
строк виконання (у календарних днях) – 5.
11. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 6,5 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного
транспорту ім. ак. В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість робіт – 3 000,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 4.
12. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 11,0 м2. Балансоутримувач: Фрунзенське міжрайонне управління водного господарства. Адреса:
Дніпропетровська обл., смт Слобожанський, вул. Радгоспна, 42. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість робіт – 3 200,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

13. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 218,5 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шмідта, 18. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість
роботи – 3 200,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
14. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 8,5 м2 та частина
даху площею 59,7 м2. Балансоутримувач: ДП «Український інститут по проектуванню металургійних заводів». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 17.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 3 100,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 4.
15. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 20,4 м2. Балансоутримувач: Апостолівське міжрайонне управління водного господарства.
Адреса: Дніпропетровська обл., м. Апостолове, вул. Б. Хмельницького, 100. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 3 100,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 4.
16. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 829,2 м2. Балансоутримувач: ДП «Криворізький державний цирк». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Косіора, 37. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 3 000,00
грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
17. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 550,96 м2. Балансоутримувач: ГУ МВС України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпро,
вул. Поля, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість робіт – 3 500,00
грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
18. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 283,1 м2. Балансоутримувач: Нікопольський технікум НМетАУ. Адреса: м. Нікополь, просп. Трубників, 18. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість робіт – 2 900,00 грн,
строк виконання (у календарних днях) – 4.
19. Назва об’єкта: будівля виробничого корпусу (літ. Д) загальною площею
344,9 м2, будівля складських приміщень (літ. Г) загальною площею 85,9 м2 та нежитлове приміщення будівлі віварію (літ. В) площею 48,4 м2. Балансоутримувач:
Районна державна лікарня ветеринарної медицини в Дніпропетровському районі.
Адреса: Дніпропетровська обл., смт Ювілейне (Слобожанське), вул. Літня, 3. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 4 000,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 4.

20. Назва об’єкта: замощення площею 21,35 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський індустріально-педагогічний технікум. Адреса: м. Дніпро, вул. Ногинська, 51. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант». Вартість робіт – 2 450,00 грн,
строк виконання (у календарних днях) – 4.
21. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 3,0 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медичної академія МОЗУ». Адреса: м. Дніпро,
пл. Жовтнева (Соборна), 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість
робіт – 3 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
22. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 9,0 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗУ». Адреса: м. Дніпро,
вул. Набережна Перемоги, 44а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість
робіт – 3 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
23. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 12,96 м2. Балансоутримувач: Національна металургійна академія України. Адреса: м. Дніпро,
просп. Гагаріна, 4,6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість робіт –
3 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
24. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 21,36 м2. Балансоутримувач: Національна металургійна академія України. Адреса: м. Дніпро,
просп. Гагаріна, 4,6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість робіт –
3 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
25. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 3,6 м2. Балансоутримувач: Гірничо-електромеханічний коледж ДВНЗ «КНУ». Адреса: м. Кривий
Ріг, вул. Ватутіна, 37г. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість
робіт – 3 100,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
26. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 355,8 м2. Балансоутримувач: ДП «ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро (Дніпропетровськ),
просп. Слобожанський (Газети «Правда»), 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7».
Вартість робіт – 3 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
27. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 424,2 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Придніпровський енергобудівний технікум». Адреса: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Космонавта Волкова, 6б. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець –
ТОВ «Геоспектр-7». Вартість робіт – 3 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ВІННИЦЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Вінницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№ Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Міністерство
35123573, Вінницька філія Концерну «Військторгсервіс», 21009, Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення окремо роз- 33689922.14.УВЮЯЮТ473 м. Вінниця,
269,83
565 326,00
2 роки 364 дні
Здійснення виробоборони України м. Вінниця, вул. Ширшова, 16, тел. (0432) 27-14-30
ташованого одноповерхового складу тари (літ. З)
вул. Чехова, 7а
ничої діяльності
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЗАПОРІЗЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Запорізькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство освіти 20507735, Запорізький авіаційний коледж ім. О.Г. Івченка, 69068, м. Запо- Частина нежитлового приміщення № 34 20507735.12.ХАНШТД051 м. Запоріжжя,
17,5
58 435,00
2 роки 11 місяців
Розміщення торговельного об’єкта
і науки України
ріжжя, вул. Іванова, 97б, тел. (0612) 65-33-33
першого поверху гуртожитку (літ. А-9)
вул. Чарівна, 50
з продажу непродовольчих товарів
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел.: (061) 226-07-89,
226-07-88, 226-07-87, 227-07-85. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

КИЇВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Київській області про намір передати в оренду об’єкт державної власності, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
№ Назва органу (код за ЄДРПОУ,
назва, юридична
реєстровий
загальна
вартість майна за незалежною
максимально можлиз/п
управління
найменування
мета використання
адреса, контактний телефон)
номер майна місцезнаходження
площа, м2
оцінкою без урахування ПДВ, грн
вий строк оренди
1 Державне агент- 37507901, Дніпровсько-Тетерів Частина приміщення будівлі «Гараж на 10 легкових автомобілів»; частина при–
Київська обл., Вишго- 124,0; 26,0;
482 400,00
2 роки 11 місяців
Розміщення стоянки для автомобілів; розміщення переодягальні, душоство лісових ре- ське державне лісомисливське міщення будівлі «Гараж на 10 легкових автомобілів»; частина приміщення будівлі
родський р-н, с. Сухо- 77,0; 23,0; 35,0
вої, складу для запчастин та кімнати відпочинку; розміщення стоянки для
сурсів України
господарство
«Гараж на 10 легкових автомобілів»; частина приміщення будівлі «Майстерня
луччя, вул. Леніна, 2
автомобілів; розміщення стоянки для автомобілів; розміщення побутових
цегляна»; частина приміщення будівлі «Майстерня цегляна»
приміщень для охорони та відпочинку
Заяви про оренду об’єкта 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
об’єкта оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЛЬВІВСЬКА область
№
з/п
1
2

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 управління
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можли(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
мета використання
номер майна місцезнаходження площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Міністерство оборони України 24975953, Державне підприємство «Видавничо-поліграфічне підприємство Міністерства Нежитлові півпідвальні приміщення № 2, 3
–
м. Львів, вул. Тер193,2
842 056,00
2 роки 364 дні
Надання послуг з ремонту, реставрації та виготовлення
оборони України «Армія України», м. Львів, вул. Тернопільська, 38
нопільська, 38
станом на 31.12.2016
меблів під індивідуальне замовлення
Міністерство економічного
04728690, ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих сис- Нежитлові приміщення на першому – третьому
–
м. Львів, вул. Гу606,0
7 246 675,49
5 років
–
розвитку і торгівлі України
тем», 79008, м. Львів, вул. Кривоноса, 6, тел. (032) 239-92-00
поверсі, мансарді та підвалі будівлі
цульська, 11а
станом на 31.12.2016

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

МИКОЛАЇВСЬКА область
№
з/п Назва органу управління
1 Міністерство інфраструктури України

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Миколаївській 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 не залежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
38728444, Миколаївська філія ДП «Адміністрація морських портів України», Частина нежитлового приміщення
__
вул. Заводська, 23/11,
1,0
4 700,00
2 роки 11 місяців
Розміщення банкомата
м. Миколаїв, вул. Заводська, 23, тел.: (0512) 24-10-00, 50-84-00
будівлі прохідної
м. Миколаїв

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ по Миколаївській області
(6-й поверх, кімн. 37-38) та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел.: (0512) 47-89-82, 47-04-18. 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 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».

СУМСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Сумській 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
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Міністерство соціальної 03187737, Полтавське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство, 36000, м. Полтава, Нежитлове
–
м. Суми, вул. Біло29,5
70 300,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
політики України
вул. Монастирська, 10, тел. (0532) 56-22-08
приміщення
пільський шлях, 20
станом на 31.12.2016
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Заяви подаються в окремому конверті
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ХАРКІВСЬКА область
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України
3 ДК «Укроборон
пром»
4 Державна служба
України з надзвичайних ситуацій
5 Міністерство освіти
і науки України
6 Міністерство освіти
і науки України

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Харківській 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,
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлинайменування
реєстровий номер майна місцезнаходження площа,
мета використання
контактний телефон)
м2 ною оцінкою без пдв, грн вий строк оренди
14072049, ДП «Харківський науково-дослідний інститут Будівля 1-поверхового складу (літ. Г-1, інв. №103/01/3/011) площею 80,6 м2;
14072049.2.ЛДТЛЦИ018; м. Харків, пров.
658,70
518 400,00;
2 роки 11 місяців Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуго2
комплексної автоматизації», 61003, м. Харків, пров. Куз- будівля 1-поверхового складу (літ. Д-1 інв. №103/01/3/005) площею 178,10 м ;
вування та ремонт автомобілів (на площі 258,7 м2) та
14072049.2.ЛДТЛЦИ009; Кузнечний, 4/6
229 000,00
нечний, 4/6, тел. (057) 731-61-17
розміщення стоянки для автомобілів (на площі 400,0 м2)
частина дворового покриття (інв. №103/01/3/003) площею 400,00 м2
14072049.2.ЛДТЛЦИ017
00190325, ДУ «ДІП СЕД», 61057, м. Харків, вул. Сумська, 1,
Нежитлові приміщення – кімн. № 3, 4, 9, 22 у підвалі (загальною площею 119,5 м2);
–
м. Харків,
215,5
533 170,00
2 роки 11 місяців Розміщення складів на площі 125,1 м2 (кімн. № 3, 4,
тел. (057) 731-18-90
вул. Сумська, 1
9, 22, 45) торговельного об’єкта з продажу непрокімн. № 43, 45, 66, 67, 68 на 2-му поверсі (загальною площею 96,0 м2) 6-поверхової
550 730,00
довольчих товарів на площі 41,9 м2 (кімн. № 43) та
будівлі, інв. № 1, пам’ятка архітектури
офісів на площі 48,5 м2 (кімн. № 66, 67, 68)
00235989, «ЧАТЗ» ХДАВП, 63506, Харківська обл., м. Чугу- Частина нежитлових приміщень на 1-му поверсі 3-поверхової адміністративної
–
Харківська обл.,
350,8
365 200,00
1 рік
Розміщення виробництва з виготовлення продоїв, вул. Мічуріна, 4, тел.: (057) 462-20-44, 2-21-38
будівлі, інв. № 12
м. Чугуїв, вул. Мівольчих товарів
чуріна, 4
38631015, Головне управління Державної служби України з Частина нежитлового приміщення № 15 на 2-му поверсі 9-поверхового адміні38631015.9.ШХРСЮЖ048 м. Харків,
25,0
196 900,00
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів
надзвичайних ситуацій у Харківській області, 61013, м. Хар- стративного будинку, інв. № 10310004, літ. А-9
вул. Шевченка, 8
підакцизної групи
ків, вул. Шевченка, 8, тел.: (057) 700-11-20, 700-41-44
02071180, Національний технічний університет «ХарНежитлове приміщення – частина кімн. № 1-39 на 1-му поверсі 9-поверхового
–
м. Харків, вул. Зу11,0
46 500,00
1 рік
Розміщення побутових пральних машин (інше)
ківський політехнічний інститут», 61002, м. Харків,
гуртожитку № 2, інв. № 1032000238, літ. А-9
бенка (Тимуріввул. Фрунзе, 21, тел.: (057) 707-66-00, 707-66-01
ців), 9а
02071180, Національний технічний університет «ХарНежитлове приміщення – частина кімн. № 1-20 на 1-му поверсі 5-поверхового
–
м. Харків, вул. Бал9,0
26 000,00
1 рік
Розміщення побутових пральних машин (інше)
ківський політехнічний інститут», 61002, м. Харків,
гуртожитку № 14, інв. № 1032000364, літ. А-5
канська, 19
вул. Фрунзе, 21, тел.: (057) 707-66-00, 707-66-01

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.
9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Хмельницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

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

Назва органу
управління

найменування

1 Міністерство
35123594, Хмельницька філія Концерну «Війскторг- Приміщення на першому поверсі
оборони України сервіс», м. Хмельницький, вул. Майборського, 9
прибудови до житлового будинку

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
33689922.5.АААААЖ699 вул. І. Франка, 55,
495,3
1 271 704,00
2 роки 11 місяців Розміщення перукарні на полощі 106,73 м2, у т. ч.: площа загального користування – 4,63 м2; кафе без товарів
м. Хмельницький,
підакцизної групи на площі 186,93 м2, у т. ч. площа загального користування – 4,63 м2; продовольчого магазину
29000
без товарів підакцизної групи на площі 201,64 м2, у т. ч. площа загального користування – 4,64 м2

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження
двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернігівській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу
з/п
управління
1 Міністерство юстиції
України
2 Міністерство юстиції
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
08571788, Академія Державної пенітенціарної служби, 14000, м. Чернігів,
вул. Гонча, 34, тел. (0462) 67-68-22
08571788, Академія Державної пенітенціарної служби, 14000, м. Чернігів,
вул. Гонча, 34, тел. (0462) 67-68-22

найменування
реєстровий номер майна
Нежитлові приміщення будівлі спально–
го корпусу (А-5)
Нежитлове приміщення в цокольному
–
поверсі спального корпусу (А-5)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
м. Чернігів,
24,2
102 043,12
2 роки 364 дні
вул. Шевченка, 103
м. Чернігів,
40,2
169 509,65
2 роки 364 дні
вул. Шевченка, 103

мета використання
Здійснення торгівлі непродовольчими товарами
Розміщення складського приміщення

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, у п’ятницю – до 16.00 (крім вихідних), РВ
ФДМУ по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

1 Міністерство осві- 02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
ти і науки України вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, тел. (044) 239-32-94

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
02070944.52.СЦЖГХР1106 м.Київ, просп. Академіка
51,2
706 200,00
2 роки 11 місяців Розміщення методично-навчальної лабораторії робоГлушкова, 6
станом на 30.11.2016
тотехніки (інше використання майна)
реєстровий номер майна

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення в учбовому корпусі Українського фізико-математичного ліцею

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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 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

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого державного майна
Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на право
укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на
балансі Одеської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів
України», орган управління – Міністерство інфраструктури України.
 Назва об’єкта оренди: кабінет на першому поверсі адміністративної
будівлі МорТек, інв. №082008, реєстровий № 387770.10.АААИГА164, загальною площею 11,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, Митна площа, буд. 1/2.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 149 700,00 грн (сто сорок
дев’ять тисяч сімсот грн 00 коп.) (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць – лютий 2017 р. становить
1 019,06 грн (одна тисяча дев’ятнадцять грн 06 коп.) (без ПДВ).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання: розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи; строк оренди – 1 (один) рік; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної
плати до державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця,
наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій
платіжних документів орендодавцю; належне утримання та використання об’єкта
оренди за цільовим призначенням; забезпечення збереження орендованого майна,
запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту укладення договору
оренди на суму, не меншу ніж на його вартість за звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно
поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було
застраховане; укладення з балансоутримувачем договір на утримання орендованого
майна та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати податку на землю
протягом 15 робочих днів з дати укладення договору; зобов’язання орендаря у разі
припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди балансоутримувачу
у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням
нормального фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря;
у разі припинення або розірвання договору оренди, поліпшення майна, здійснені
орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від майна не завдаючи йому шкоди, є власністю орендаря, а поліпшення майна, здійснені орендарем за
рахунок власних коштів, як з дозволу, так і без дозволу орендодавця, які неможливо
відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, є державною власністю і компенсації не підлягають; заборона суборенди та приватизації; компенсація переможцем
конкурсу витрат на здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була
підставою для визначення стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення про переможця конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний підписати
договір оренди з орендодавцем протягом 5 робочих днів з моменту його отримання,
а у разі його відмови від укладення договору оренди (протягом 5 робочих днів) договір оренди укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання
пропозицій по орендній платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням
своєї останньої пропозиції орендної плати.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс;
відомості про претендента; пропозиції щодо виконання умов конкурсу крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься претендентом в день
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента для юридичної особи: документи, що посвідчують
повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати
претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній
звітний період; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено
справу про банкрутство;
відомості про претендента для фізичної особи: копію документа, що посвідчує
особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб – підприємців;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в
інформації про конкурс, та чинному законодавству.
Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші матеріали
претендентів надаються до регіонального відділення у конвертах з написом «На
конкурс» з відбитком печатки претендента.
Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. № 1113,
щодня з 9.00 до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 15.00.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу) – не більше ніж
за три робочих дні до дати проведення конкурсу, до 16.00.
Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені особи претендентів
подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної
комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру
орендної плати завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено на 10-й робочий день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх, кімн. № 503.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Одеській області за
тел.: 731-40-59, 731-50-38.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – майданчик з твердим покриттям площею 360,0 м 2 (реєстровий
№ 05907124.2.МПРНГГ084) та нежитлове приміщення площею 39,9 м2 (реє-
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стровий №05907124.1.ЧЖУКТС019), що перебуває на балансі Автобази управління справами Апарату ВРУ, за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 24.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість майна на
30.11.2016 становить 5 535 500,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Апарат Верховної Ради
України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – лютий 2017 року становить 59 783,44 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення офіса
(39,9 м2), стоянки для автомобілів (390,0 м2); найбільший запропонований розмір
місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі
встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання
об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження
орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно
в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки,
підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи
протипожежної безпеки. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди
платнику за оцінку; на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання
переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми
місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства
за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній
місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання
орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після
укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж
його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення
про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець
конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря
щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку
проект договору оренди; у разі відмови від укладення або непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу
сплачує штраф у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу; не
використовувати об’єкт оренди у господарській діяльності для торгівлі транспортними
засобами (в тому числі як тимчасове перебування перед продажем та/або для показу
потенційним покупцям; та/або укладання договорів купівлі-продажу).
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 5 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди;
гарантійний лист з зобов’язанням не використовувати об’єкт оренди у господарській діяльності для торгівлі транспортними засобами (в тому числі як тимчасове перебування перед продажем та/або для показу потенційним покупцям; та/
або укладення договорів купівлі-продажу).
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032,
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву, в конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (для фізичних осіб за наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа,
балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати
за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних
пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу (кімн. 102).
Конкурс буде проведено об 11.40 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладення договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по м. Києву інформацію про проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону на право оренди нерухомого державного майна – частини нежитлового приміщення у терапевтичному корпусі будівлі № 13
«Мати-Дитя» загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 4,
що перебуває на балансі Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», опубліковану в газеті «Відомості приватизації» від 27.03.2017 № 23 (1043)
на стор. 8, вважати скасованою.

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

Л. П. Пюра
(дополіграфічна підготовка)

Адреса редакції:

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
Київського КЕУ про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Київське КЕУ, поштова адреса: 03186, м. Київ, вул. Антонова 2/32, а/с 37.
 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військове майно –
нежитлові приміщення загальною площею 703,8 м2 у будівлі, інв. № 4, військового містечка № 268 за адресою: м. Київ, вул. Медова, 5.
Балансоутримувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30 листопада
2016 року становить 4 192 740,70 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 16 006,14 грн
(без ПДВ) за базовий місяць оренди – січень 2017 року за умови використання
під розміщення: науково-дослідної установи, крім бюджетної, – 603,9 м2; суб’єкта
господарювання, що здійснює проектно-опитну діяльність – 52,6 м2; офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги
рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які
надають з послуги доступу до мережі Інтернет – 47,3 м2.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси
інфляції згідно із законодавством.
Термін оренди – 2 роки 11 місяців.
 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військове майно –
нежитлові приміщення загальною площею 795,8 м2 у будівлі, інв. № 7, військового містечка № 268 за адресою: м. Київ, вул. Медова, 5.
Балансоутримувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30 листопада
2016 року становить 3 806 772,96 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 13 853,30 грн
(без ПДВ) за базовий місяць оренди – січень 2017 року за умови використання під розміщення: науково-дослідної установи, крім бюджетної – 693,8 м2;
суб’єкта господарювання, що здійснює проектно-опитну діяльність, – 60,0 м2;
складу – 42,0 м2.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси
інфляції згідно із законодавством.
Термін оренди – 2 роки 11 місяців.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єктів
(для об’єктів 1 – 2):
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбільший
запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; сплата завдатку
у розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, протягом місяця з моменту підписання договору оренди; своєчасна (щомісяця до 20
числа поточного місяця) і в повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням
індексу інфляції згідно із законодавством; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з
постачальними організаціями (до моменту укладення прямих договорів; відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги); компенсація земельного
податку під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за
виконаний звіт з незалежної оцінки майна та публікування об’яви; виконання капітального та поточного ремонту орендованого майна за власні кошти без вимоги
на відшкодування; страхування майна на користь орендодавця на суму, не меншу
ніж встановлена за незалежною оцінкою; ефективне використання об’єкта оренди
відповідно до його призначення та умов договору оренди; заборона приватизації
та переходу права власності на орендоване майно до третіх осоіб.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого
майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу
орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані в п. 3.2 наказу ФДМУ
та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того: заяву про участь в конкурсі; проект
договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан
(платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, щодо
нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір
місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 20 (двадцяти) календарних днів після опублікування цієї інформації адресою: 03186,
м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32, корпус № 97, а/с 37.
Контактний телефон (044) 242-81-99.
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Харкова про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Харкова,
адреса: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 61.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення будівлі № 22 загальною площею 223,9 м2 військового містечка № 28 за адресою:
м. Харків, вул. Конарєва, 20.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства, становить 5 348,19 грн на місяць (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна під розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування та ремонт автомобілів;
компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу
територію; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна; виконання
ремонту орендованого майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг
за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати
внесенням завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий)
місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останні три місяці оренди.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні
20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Тел./факс для довідок: (057) 700-44-63, 700-44-66.
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