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Засновник і видавець –
Фонд державного майна України
Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Вінницька область

1. Група інвентарних об’єктів – обладнання їдальні (6 од.): холодильник «Каспій»
інв. № 59 – 1 од., електроплита ПЕСМ-4, інв. № 60 – 1 од., м’ясорубка М-70, інв.
№ 61 – 1 од., електроплита ПЕС-4, інв. № 66 – 1 од., холодильна шафа, інв. № 42 –
1 од., холодильник «Кристал», інв. № 218 – 1 од. за адресою: 23744, Вінницька
обл., Гайсинський р-н, с. Бубнівка, вул. Першотравнева, 1, що під час приватизації
не увійшло до статутного капіталу КСП «Поділля» та перебуває на зберіганні ФГ
«Людмила-Вінко». Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на
участь в аукціоні в електронній формі, за 1 244,40 грн, у т. ч. ПДВ – 207,40 грн.
2. Група інвентарних об’єктів – обладнання (72 од.): касовий апарат – 1 од.,
хліборізка – 1 од., шафа – 15 од., радіовузол – 1 од., швейна машина 1022 – 1 од.,
телевізор – 4 од., холодильник – 39 од., портрет Леніна – 2 од., пральна машина –
1 од., електроніка – 1 од., крісло – 2 од., килим – 4 од. за адресою: Вінницька обл.,
м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 8/2, що не увійшло до статутного капіталу ВАТ Могилів-Подільської швейної фабрики «Аліса» та перебуває на зберіганні
ПАТ «Могилів-Подільська швейна фабрика «Аліса». Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 5 106,00
грн, у т. ч. ПДВ – 851,00 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ
Черкаська область

Нежитлові приміщення загальною площею 77,2 м2 у двоповерховому будинку
за адресою: 20930, Черкаська обл., Чигиринський р-н, с. Медведівка, вул. М. Залізняка, 1/1м, що перебувають на балансі Чигиринської районної державної адміністрації. Приватизовано фізичною особою – підприємцем на аукціоні за методом
зниження ціни в електронній формі за 23 472,00 грн, у т. ч. ПДВ – 3 912,00 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 03.05.2017 № 704)

Львівська область

(044) 254-29-76

1. Окреме індивідуально визначене майно – частина колії № 2 протяжністю
127,7 пог. м (від пк 4+14.7 до пк 5+42.4) та частина колії № 3 протяжністю 92,1 пог.
м (від пк 7+60.5 до пк 8+52.6) за адресою: 79034, Львівська обл., м. Львів, вул. Навроцького, 1, що перебуває на зберіганні Публічного акціонерного товариства
«Львівметал» (код за ЄДРПОУ 01882373).
2. Окреме індивідуально визначене майно – частина залізничної колії № 1 протяжністю 288,8 пог. м (від торця хрестовини стрілки № 53 пк 0+66.7 до пк 3+55.5)
за адресою: 79034, Львівська обл., м. Львів, вул. Навроцького, 1, що перебуває
на зберіганні Публічного акціонерного товариства «Львівметал» (код за ЄДРПОУ
01882373).

Безкоштовна гаряча лінія
з питань приватизації
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об'єкта приватизації: будівля компресорного цеху ліквідованої газокомпресорної станції (ГКС-3) загальною площею 1 721,3 м2, що перебуває на балансі
ТОВ «Базальт» (разом із земельною ділянкою).
Місцезнаходження об’єкта приватизації: 44101, Волинська обл., Ратнівський
р-н, смт Ратне, вул. Шевченка, 57.
Балансоутримувач: ТОВ «Базальт» (переєстроване з ВАТ «Ратногазбуд»).
Відомості про об’єкт приватизації разом із земельною ділянкою, на якій він
розташований: об’єкт приватизації – будівля компресорного цеху ліквідованої
газокомпресорної станції (ГКС-3), рік побудови – 1963, кількість поверхів – 2, загальна площа – 1 721,3 м2. Будівля розташована в центральній частині селища.
Навколишня забудова представлена виробничими та складськими будівлями
ліквідованої газокомпресорної станції та іншими будівлями. Технічний стан приміщення характеризується як ветхий.
Земельна ділянка площею 7 000,0 м2, кадастровий номер земельної ділянки
0724255000:01:003:0001. Земельна ділянка має правильну форму багатокутника,
характеризується рівнинним рельєфом. Категорія земель: громадської забудови.
Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації об’єктів
трубопровідного транспорту, для обслуговування компресорного цеху.
Початкова ціна об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 292 200,00 грн, ПДВ – 58 440,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою з урахуванням ПДВ – 350 640,00 грн, у т. ч.: ціна об’єкта приватизації без урахування
ПДВ – 85 150,00 грн; ПДВ – 17 030,00 грн, ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 102 180,00 грн; ціна земельної ділянки під об’єктом приватизації без
урахування ПДВ – 207 050,00 грн, ПДВ – 41 410,00 грн, ціна земельної ділянки під
об’єктом приватизації з урахуванням ПДВ – 248 460,00 грн.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни продажу об’єкта приватизації
разом із земельною ділянкою: 35 064,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на якій
він розташований:
1. Подальше використання об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою,
на якій він розташований, покупець визначає самостійно.
2. Покупець зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до
цільового призначення згідно з чинним законодавством України.
3. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних, екологічних норм та техніки безпеки під час
експлуатації об’єкта.
4. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснювати після повної
сплати ціни продажу виключно за погодженням з органом приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням із забезпеченням переходу до нового власника всіх
зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності
за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу.
5. На вимогу представника органу приватизації покупець зобов’язаний до
моменту підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівліпродажу надавати продавцю необхідні матеріали, відомості, документи тощо про
виконання умов договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви – 17,00 грн вноситься на р/р № 37180500900001
РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код
за ЄДРПОУ 13347870.
Грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації вносяться
на р/р № 37315048004566 РВ ФДМУ по Волинській області в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13347870. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Волинській
області. Призначення платежу: за участь 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 – 8 червня 2017 р. до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Державним підприємством
«СЕТАМ» 12 червня 2017 року. Час початку торгів – 10.00, час закінчення
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.

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

ЗАКАРПАТСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
державної власності – єдиного майнового комплексу державного
підприємства «Берегівський кар’єр», що орендується ПрАТ
«Берегівський кар’єр»

Назва об'єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Берегівський кар’єр», що орендується ПрАТ «Берегівський кар’єр».
Балансоутримувач: ПрАТ «Берегівський кар’єр».
Адреса об'єкта: 90260, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво,
вул. Ференца Ракоці ІІ, 245.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача 32703031.
Вид діяльності об’єкта: виробництво неметалавих мінеральних добрив, н. в.
і. у; добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та
глинистого сланцю; добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів,
н. в. і. у; тощо.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу ЄМК входять: 37 будівель та споруд, 21 транспортний засіб, 125 одиниць обладнання, устаткування, приладів,
меблів, та іншого майна. Об’єкти, які не підлягають приватизації та не входять до
складу ЄМК, – відсутні.
Відомості про земельні ділянки: у користуванні ПрАТ «Берегівський кар’єр»
відповідно до договорів оренди перебуває земельна ділянка площею 33,8724 га,
у т. ч.: 13,3857 га на території Берегівської міської ради та 20,4867 га на території
Мужіївської сільської ради Берегівського району.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на
території підприємства не утворюються і не зберігаються.
Об’єкт переданий в оренду ПрАТ «Берегівський кар’єр», термін дії договору
оренди – до 05.02.2019.
Основні показники діяльності підприємства
Найменування показника
2013 рік
2014 рік
2015 рік
2016 рік
Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн
1619
1642
2301
3143
Чистий прибуток (збиток), тис. грн
-193
-84
38
53
Рентабельність, %
–
–
0,02
0,02
Вартість активів, тис. грн
15698
15498
15436
15936
Дебіторська заборгованість, тис. грн
72
218
152
574
Кредиторська заборгованість, тис. грн
591
475
375
822
Кількість працівників станом на 01.09.2016 – 19.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 12 300 000,00 грн
(дванадцять мільйонів триста тисяч грн 00 коп), ПДВ – 2 460 000,00 грн (два мільйони чотириста шістдесят тисяч грн 00 коп).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 14 760 000,00 грн
(чотирнадцять мільйонів сімсот шістдесят тисяч грн 00 коп.).
Умови продажу: збереження основних видів діяльності підприємства протягом
п’яти років з моменту укладення договору купівлі-продажу; покупець є правонаступником всіх прав та обов’язків державного підприємства; збереження кількості існуючих
робочих місць; забезпечення безпечних, нешкідливих умов праці, правил протипожежної безпеки та цивільного захисту згідно з чинним законодавством України; недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого
ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про
працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене
звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації; забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового
законодавства; здійснення заходів щодо збереження навколишнього середовища,
забезпечення дотримання санітарних та екологічних норм; питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу в установленому законодавством порядку; не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю
за виконанням умов, надавати необхідні матеріали, відомості, документи про виконання умов до підписання акта підсумкової перевірки; подальше відчуження об’єкта
приватизації та/або передача його в заставу до повного виконання зобов’язань за
договором купівлі-продажу здійснюється виключно за згодою РВ ФДМУ по Закарпатській області, яка надається відповідно до порядку, встановленого ФДМУ та законодавством України, із збереженням для нового власника зобов’язань покупця за
договором купівлі-продажу, які не виконані на момент відчуження.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37182500900001 в ГУДКСУ по Закарпатській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО 812016.
Грошові кошти в розмірі 1 476 000,00 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, перераховується на р/р № 37316006018418, МФО 820172 в ДКСУ, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310.
Кінцевий термін прийняття заяв – 12 червня 2017 р.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «ІННЕКС»
16 червня 2017 року. Час початку торгів – 10.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій ) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до товарної біржі «ІННЕКС» на електронну адресу:
www.market.comminnex.com. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу товарної біржі «ІННЕКС»
(03040, м. Київ, просп. Голосіївський, 70, кімн. 1103) оригінали заяв на участь в
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
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Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840, зі змінами.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування, в робочі дні.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь в цьому аукціоні.
Отримати додаткову інформацію можна в РВ ФДМУ по Закарпатській області
за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315; телефон для довідок в Ужгороді (0312) 61-38-83.

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

ЗАПОРІЗЬКА область

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об'єкта: приміщення № 1 загальною площею 406,2 м2.
Місцезнаходження: Запорізька обл., Приазовський р-н, смт Приазовське,
вул. Покровська, 28.
Балансоутримувач: Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 02891463, адреса: 69107, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 164.
Відомості про об'єкт: приміщення вбудоване в перший поверх триповерхової
будівлі, має окремий вхід. Фундамент будівлі залізобетонний, стіни цегляні.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 450 136,00 грн, ПДВ – 90 027,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 540 163,20 грн.
Умови продажу об’єкта: сплатити ціну продажу об’єкта протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; питання
землекористування покупець вирішує самостійно після укладення договору купівліпродажу відповідно до вимог чинного законодавства.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Грошові кошти у розмірі 54 016,32 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37311049000444, Державна казначейська служба
України, м. Київ, МФО 820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код
за ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасників аукціону та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться
на р/р № 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби
України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168, МФО 813015,
одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні: 12.06.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 16.06.2017, 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 ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі
змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до
заяв, подаються в електронному вигляді до 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.
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 з 10.00 до 15.00 за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 38, 40 з 8.00 до 16.00, у
п’ятницю – з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (061) 226-07-75,
226-07-76.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об'єкта: побутові приміщення (літ. Б-3), інв. № 070101, загальною площею 933,8 м2.
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, Південне шосе, 62.
Зберігач: ТОВ «Партнер 2000», код за ЄДРПОУ 30616602, м. Запоріжжя,
вул. Задніпровська, 3.
Відомості про об'єкт: об’єкт розташовано на земельній ділянці загальною площею 0,0646 га, кадастровий номер 2310100000:02:032:0037.
Побутові приміщення вбудовані в триповерхову будівлю (літ. Б-3) з підвалом.
Приміщення підвалу не має природного освітлення. Теплопостачання, електропостачання, водопостачання та каналізація будівлі, в якій розташовані приміщення, відключено від мереж постачання та довгий час не експлуатується. Рік побудови – 1985.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 003 033,00 грн.
ПДВ – 200 606,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 203 639,60 грн.
Умови продажу об’єкта: сплатити ціну продажу об’єкта протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; питання
землекористування покупець вирішує самостійно після укладення договору купівліпродажу відповідно до вимог чинного законодавства.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Грошові кошти у розмірі 120 363,96 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37311049000444, Державна казначейська служба
України, м. Київ, МФО 820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код
за ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасників
аукціону та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р
№ 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби України
у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168, МФО 813015, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні: 05.06.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 09.06.2017, 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 ФДМУ 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.
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

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область

Назва об'єкта: електростанція дизельної на шасі автомобіля ЗІЛ-157.
Місцезнаходження об’єкта: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Ребета, 2.
Балансоутримувач: Івано-Франківська філія ПАТ «Укртелеком», адреса: 76014,
м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 32. Код за ЄДРПОУ 01184835.
Відомості про об’єкт приватизації: електростанція дизельна на шасі автомобіля ЗІЛ-157, тип ТЗ – фургон – С, рік випуску – 1965, реєстраційний № АТ 7832 АХ,
шасі № 168397, колір – зелений. ТЗ призначений для виконання спеціальних робочих функцій (автомобіль для пересування дизель-генераторної електростанції).
перебуває в задовільному стані, окремі вузли та механізми потребують ремонту
(гальмівна система, колісні диски, лобове скло, рефлектори фар).
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 82 269,00 грн, ПДВ – 16 454,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 98 723,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Забезпечення проведення перереєстрації транспортного засобу відповідно
до чинного законодавства України.
2. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта в період чинності зобов’язань здійснюється за погодженням з державним органом приватизації
із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, не виконаних покупцем на момент такого відчуження.
Учасники аукціону перераховують РВ ФДМУ по Івано-Франківській області (код
установи за ЄДРПОУ 13660726):
в банк ГУДКСУ в Івано-Франківській області, МФО 836014 за реєстрацію заяви 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації на
рахунок № 37180500900001;
в банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172 кошти в сумі 9 872,3 грн – гарантійний внесок (грошові кошти в розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації) на
рахунок № 37311072006415.
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 05.06.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заява
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються
в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі (веб-сайт:
http://putb.if.ua) на електронну адресу: pfg@pfg.if.ua. Протягом двох календарних днів
з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі (м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін подання заяв на участь в аукціоні – 01.06.2017 включно до 17.15.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Ознайомитися з об’єктом можна у робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка,
9) та (0342) 55-31-40, 75-23-67 (РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, 76019,
м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх).

КІРОВОГРАДСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об'єкта: приміщення лазні (магазину) загальною площею 405,6 м2 разом із земельною ділянкою.
Адреса об'єкта: 27015, Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Липняжка, вул. Цукровий завод, № 22.
Балансоутримувач: ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «ІВВІ`С Україна» (код
за ЄДРПОУ 34366955) (зберігач).
Відомості про об'єкт: будівля – одноповерхова з бетонних блоків, фундаменти – бетонні блоки, перекриття – залізобетонні плити, покрівля відсутня, рік
будівництва – орієнтовно 1986, загальна площа приміщень – 405,6 м2, системи
інженерного забезпечення відсутні, фізичний стан – незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,0945 га, кадастровий номер
3521782700:51:000:0892. 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 – 129 700,00 грн, у т.
ч.: приміщення лазні (магазину) – 102 900,00 грн, земельної ділянки – 26 800,00
грн. ПДВ – 25 940,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 155 640,00 грн, у т. ч.: приміщення лазні (магазину) – 123 480,00 грн, земельної ділянки – 32 160,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта – 15 564,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Продаж об’єктів здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462,
ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок
№ 37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
податковий номер 13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 5 червня 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) 9 червня 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 р. за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
www.nmac.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані направити на адресу філії «Кіровоградський аукціонний центр»
Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна
мережа аукціонних центрів» (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс 308) оригінали
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
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

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

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою

Назва об'єкта приватизації: незавершене будівництво житлового будинку, поз.
480, разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Хомутець,
вул. Садова, 9.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об'єкт: житловий будинок, поз. 480, розташований у масиві малоповерхової забудови, поряд з дорогою. Ступінь будівельної готовності – 25 %.
По об’єкту виконані такі будівельно-монтажні роботи: фундамент – фундаментні
блоки, частково пошкоджені; зовнішні та внутрішні стіни – монолітний керамзитобетон, наявні сліди затікання; перекриття відсутнє; інженерні мережі відсутні.
Територія об’єкта не огороджена, поросла деревами та кущами.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 0,2500 га, кадастровий
номер земельної ділянки 1820987001:01:002:1264, цільове призначення – для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку, поз.
480, разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 57 083,00 грн (п’ятдесят
сім тисяч вісімдесят три грн 00 коп.), у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва –
22 523,00 грн (двадцять дві тисячі п’ятсот двадцять три грн 00 коп.); земельної
ділянки – 34 560,00 (тридцять чотири тисячі п’ятсот шістдесят грн 00 коп.). ПДВ –
11 416,60 грн (одинадцять тисяч чотириста шістнадцять грн 60 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  – 68 499,60
грн (шістдесят вісім тисяч чотириста дев’яносто дев’ять грн 60 коп.), у т. ч.:
об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку, поз. 480 – 27 027,60 грн
(двадцять сім тисяч двадцять сім грн 60 коп.) з ПДВ; земельної ділянки – 41 472,00
грн (сорок одна тисяча чотириста сімдесят дві грн 00 коп.) з ПДВ.

15 травня 2017 року

Умови продажу об’єкта приватизації: завершити будівництво об’єкта та ввести
його в експлуатацію протягом п’яти років з моменту підписання акта прийманняпередачі із збереженням його первісного призначення; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта незавершеного будівництва;
протягом трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передачі здійснити
державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт незавершеного будівництва та земельну ділянку в установленому законом порядку; подальше відчуження
об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований
цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою РВ ФДМУ по Житомирській області, яке здійснює контроль
за їх виконанням; використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення та у випадку необхідності самостійно вирішувати питання щодо зміни її
цільового призначення згідно з чинним законодавством України.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській
області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 6 849,96 грн (шість тисяч вісімсот сорок дев’ять грн 96
коп.), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, перераховуються на рахунок
№ 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку 820172. Одержувач коштів: РВ ФДМУ
по Житомирській області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Кінцевий термін приймання заяв: 12 червня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 16 червня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.

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.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛасть, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єктів державної власності

Назва об’єкта № 1: окреме індивідуально визначене майно – теплохід
«Г. Татарченко».
Адреса: 73000, м. Херсон, Карантинний острів, 1.
Балансоутримувач об’єкта: комунальна судноплавна компанія «Київ».
Характеристика об’єкта: тип судна – пасажирський теплохід, призначення судна – пасажирські перевезення, матеріал корпусу – алюмінієво-магнієвий сплав,
пасажироємність – 71 особа, габаритні розміри судна: довжина – 27,6 м, ширина – 6,4 м, висота – 4,0 м (від рівня води при ході на крилах), осадка – 2,1 м, 1,1 м
(на крилах), водотоннажність – 28 т.
Об’єкт перебуває в непридатному до експлуатації стані – відсутні двигуни та
гвинти, навісне та навігаційне обладнання.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 227 738,00 грн.
ПДВ – 45 547,60 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 273 285,60 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 22 773,80 грн
вноситься на рахунок одержувача – РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м.
Севастополі № 37317082001233, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача –
Державна казначейська служба України, код банку 820172.
Назва об’єкта № 2: окреме індивідуально визначене майно – теплохід
«Восход-11».
Адреса: 73000, м. Херсон, Карантинний острів, 1.
Балансоутримувач об’єкта: комунальна судноплавна компанія «Київ».
Характеристика об’єкта: тип судна – пасажирський теплохід, призначення судна – пасажирські перевезення, матеріал корпусу – алюмінієво-магнієвий сплав,
пасажироємність – 71 особа, габаритні розміри судна: довжина – 27,6 м, ширина – 6,4 м, висота – 4,0 м (від рівня води при ході на крилах), осадка – 2,1 м, 1,1 м
(на крилах), водотоннажність – 28 т.
Об’єкт перебуває в непридатному до експлуатації стані – відсутні двигуни та
гвинти, навісне та навігаційне обладнання.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 225 329,00 грн.
ПДВ – 45 065,80 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 270 394,80 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 22 532,90 грн
вноситься на рахунок одержувача – РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м.
Севастополі № 37317082001233, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача –
Державна казначейська служба України, код банку 820172.
Назва об’єкта № 3: окреме індивідуально визначене майно – теплохід
«Восход-12».
Адреса: 73000, м. Херсон, Карантинний острів, 1.
Балансоутримувач об’єкта: комунальна судноплавна компанія «Київ».
Характеристика об’єкта: тип судна – пасажирський теплохід, призначення судна – пасажирські перевезення, матеріал корпусу – алюмінієво-магнієвий сплав,
пасажироємність – 71 особа, габаритні розміри судна: довжина – 27,6 м, ширина – 6,4 м, висота – 4,0 м (від рівня води при ході на крилах), осадка – 2,1 м, 1,1 м
(на крилах), водотоннажність – 28 т.
Об’єкт перебуває в непридатному до експлуатації стані – відсутні двигуни та
гвинти, навісне та навігаційне обладнання.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 233 110,00 грн.
ПДВ – 46 622,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 279 732,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 23 311,00 грн
вноситься на рахунок одержувача – РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м.
Севастополі № 37317082001233, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача –
Державна казначейська служба України, код банку 820172.
Назва об’єкта № 4: окреме індивідуально визначене майно – теплохід
«Восход-21».
Адреса: 73000, м. Херсон, Карантинний острів, 1.
Балансоутримувач об’єкта: комунальна судноплавна компанія «Київ».
Характеристика об’єкта: тип судна – пасажирський теплохід, призначення судна – пасажирські перевезення, матеріал корпусу – алюмінієво-магнієвий сплав,
пасажироємність – 71 особа, габаритні розміри судна: довжина – 27,6 м, ширина – 6,2 м, висота – 4,0 м (від рівня води при ході на крилах), осадка – 2,1 м, 1,1 м
(на крилах), водотоннажність – 28 т.
Об’єкт перебуває в непридатному до експлуатації стані – відсутні двигуни та
гвинти, навісне та навігаційне обладнання.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 264 802,00 грн.
ПДВ – 52 960,40 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 317 762,40 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 26 480,20 грн
вноситься на рахунок одержувача – РВ ФДМ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі № 37317082001233, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача – Державна казначейська служба України, код банку 820172.
Умови продажу та експлуатації об’єктів приватизації: сплата ціни продажу за
об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; подальше використання об’єкта
визначає покупець; експлуатацію об’єкта здійснювати відповідно до санітарних,
технічних, пожежних та екологічних норм; подальше відчуження та передача в заставу в період контролю регіональним відділенням за виконанням умов договору
купівлі-продажу здійснювати виключно за погодженням з органом приватизації із
забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань не виконаних покупцем на момент такого відчуження.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Засоби платежу: для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму
(17,00 грн) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на рахунок одержувача – РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
№ 37183003000014, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача – ГУДКСУ у Херсонській області, код банку 852010.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 06.06.2017 з 10.00 до 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні: 02.06.2017 о 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 Української універсальної біржі на електронну адресу:
auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви, учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української універсальної біржі
(вул. Шевченка, 52, м. Полтава, 36039) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктами приватизації можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати на Українській універсальній біржі (вул.
Шевченка, 52, м. Полтава, 36039, тел. (0532) 56-00-37) та в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі (просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, м. Херсон,
73000, тел. (0552) 22-44-44).

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325
(зі змінами). Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі
на електронну адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української
універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні в трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській області (вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 402, м. Житомир, 10008, тел. (0412) 42-04-16) в робочі дні з
9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону
можна отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка, 52,
тел. (0532) 56-00-37).

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою

Назва об'єкта приватизації: незавершене будівництво житлового будинку, поз.
479, разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Хомутець,
вул. Садова, 7.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об'єкт: житловий будинок, поз. 479, розташований у масиві малоповерхової забудови, поряд з дорогою. Ступінь будівельної готовності – 25 %.
По об’єкту виконані такі будівельно-монтажні роботи: фундамент – фундаментні
блоки, частково пошкоджені; зовнішні та внутрішні стіни – монолітний керамзитобетон, наявні сліди затікання; перекриття відсутнє; інженерні мережі відсутні.
Територія об’єкта не огороджена, поросла кущами.
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Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 0,2500 га, кадастровий
номер земельної ділянки 1820987001:01:002:1266, цільове призначення – для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку, поз.
479, разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 57 083,00 грн (п’ятдесят
сім тисяч вісімдесят три гривні 00 коп.), у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва –
22 523,00 грн (двадцять дві тисячі п’ятсот двадцять три грн 00 коп.); земельної
ділянки – 34 560,00 (тридцять чотири тисячі п’ятсот шістдесят грн 00 коп.). ПДВ –
11 416,60 грн (одинадцять тисяч чотириста шістнадцять грн. 60 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  – 68 499,60
грн (шістдесят вісім тисяч чотириста дев’яносто дев’ять грн 60 коп.), у т. ч.:
об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку, поз.479 – 27 027,60 грн
(двадцять сім тисяч двадцять сім грн 60 коп.) з ПДВ; земельної ділянки – 41 472,00
грн (сорок одна тисяча чотириста сімдесят дві грн 00 коп.) з ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації:
завершити будівництво об’єкта та ввести його в експлуатацію протягом п’яти
років з моменту підписання акта приймання-передачі із збереженням його первісного призначення; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта незавершеного будівництва; протягом трьох місяців з моменту підписання
акта приймання-передачі здійснити державну реєстрацію переходу права власності

на об’єкт незавершеного будівництва та земельну ділянку в установленому законом
порядку; подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для
нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою РВ ФДМУ по Житомирській області, яке
здійснює контроль за їх виконанням; використовувати земельну ділянку відповідно
до цільового призначення та у випадку необхідності самостійно вирішувати питання
щодо зміни її цільового призначення згідно з чинним законодавством України.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській
області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 6 849,96 грн (шість тисяч вісімсот сорок дев’ять грн
96 коп.), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, перераховуються на рахунок
№ 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку 820172. Одержувач коштів: РВ ФДМУ
по Житомирській області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Кінцевий термін приймання заяв: 12 червня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 16 червня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій

КОНКУРСИ З відбору розробників документації із землеустрою
ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 8,4310 га для розміщення
та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту (обслуговування під’їзної
залізничної колії) за рахунок земель, які перебували в користуванні відкритого акціонерного товариства «Кременецький міжрайпостач» за межами населеного пункту
на території Білокриницької сільської ради Кременецького району.
Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на
якій розташоване державне майно – під’їзна залізнична колія станції Кременець загальною довжиною 1 800,0 м (ходова-вантажна колія № 17 довжиною
1 424,0 м (від стрілкового переводу № 205, через стрілки № 207, 209, 211
до упору); вантажна колія № 18 довжиною 376 м (від стрілкового переводу
№ 211 до межі), яка в процесі приватизації не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Кременецький міжрайпостач», ліквідованого як юридичну особу, за адресою:
вул. Березина, 77к, м. Кременець, Тернопільська обл., 47013.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 8,4310 га.

Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 30.01.2017 № 135
«Про затвердження плану-графіка очікуваного надходження у 2017 році грошових
коштів від продажу об'єктів приватизації державної власності груп А, Д та Ж, у тому
числі разом із земельними ділянками, та орієнтовного переліку об’єктів, які пропонуватимуться до продажу у 2017 році», розпорядження Голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 21.04.2017 № 221-од «Про надання регіональному
відділенню Фонду державного майна України по Тернопільській області дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території
Білокриницької сільської ради Кременецького району».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
Умови конкурсу.
На участь в конкурсі конкурсна документація подається претендентами до РВ
ФДМУ по Тернопільській області у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті
мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт
з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь в конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із земле-

(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325
(зі змінами). Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі
на електронну адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української
універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні в трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову
інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській області (вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 402, м. Житомир, 10008, тел. (0412) 42-04-16) в робочі дні з
9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону
можна отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка,
52, тел. (0532) 56-00-37).

устрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової
служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та
довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); проект завдання на виконання робіт, у якому зокрема, має
бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів
і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на
обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення) для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців
робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсна документація подається до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській
(кімн. 604).
Останній день подання конкурсної документації – 9 червня 2017 р. до 16.00.
Конкурс відбудеться 16 червня 2017 року о 15.00 в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, телефон
для довідок 8 (0352) 25-04-87.
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Департамент орендних відносин, т. 200-34-39
Департамент орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ВІННИЦЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Вінницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство внутрішніх
08592106, Управління Міністерства внутрішніх справ України у Вінницькій Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщення на
–
21050, м. Вінниця, вул. Теа4,0
56 036,00
2 роки 364 дні Розміщення банкомата
справ України
області, 21050, м. Вінниця, вул. Театральна, 10
1-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А)
тральна, 10
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 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».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

ДОНЕЦЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Донецькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
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
1 Державна казначейська служба
37894853, Управління Державної казначейської служби України у м. Лимані Донецької об- Нежитлові вбудовані приміщення підвалу адміні- 37894853.АААГБГ623
Донецька обл., м. Лиман,
100,2
148 818,00
2 роки 360 днів Розміщення складу (автоУкраїни
ласті, 84401, Донецька обл., м. Лиман , вул. Пушкіна, 12б, тел. (06261) 4-13-95
стративної будівлі
вул. Пушкіна, 12б
запчастин)
2 Міністерство енергетики та вугільної 33621589, ВП «Шахта «1-3 «Новогродівська» ДП «Селидіввугілля», 85483, Донецька обл., Нежитлові приміщення першого поверху з ґанком 33426253.8.АААЖАЛ660 Донецька обл., м. Новогро24,0
36 874,00
2 роки 11 місяців Розміщення аптеки, яка
промисловості України
м. Новогродівка, вул. Шахтна, 1, тел. (06237) 21-33-00
будівлі профілакторію
дівка, вул. Паркова, 12
реалізує готові ліки
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та 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».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

ЗАПОРІЗЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Запорізькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

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

Дані про об’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
08804927.1.ТГЧЮБР087 м. Запоріжжя, вул. Незалежної
9,2
29 938,00
2 роки 364 дні
Розміщення буфету, що не здійснює продаж
України, 56
товарів підакцизної групи

найменування

1 Міністерство
внутрішніх справ
України
2 Міністерство освіти
і науки України

08804927, Управління по боротьбі з організованою злочинністю
Нежитлові приміщення № 105, 106, 107 та частина приміщення
ГУМВС України в Запорізькій області, 69037, м. Запоріжжя, вул. Не- спільного користування № 103 (3,9 м2) другого поверху адмінізалежної України, 56, тел. (061) 224-29-00
стративної будівлі (літ. А-4, А1)
38508322, Бердянський економіко-гуманітарний коледж БердянНежитлові приміщення з № 154 до № 160 включно, № 168, вбу–
Запорізька обл., м. Бердянськ,
70,2
186 874,00
1 рік
Інше використання нерухомого майна (розміського державного педагогічного університету, 71100, Запорізька довані в 1-й поверх 5-поверхової будівлі (літ. АА1а)
вул. Свободи/12 Грудня, 2/13
щення майстерні з надання послуг з обслуговуобл., м. Бердянськ, вул. 12 Грудня, 13/2, тел. (06153) 3-55-06
вання та ремонту комп’ютерної техніки)
Заяви про оренду зазначених об’єктів 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 один об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
реєстровий
загальна
вартість майна за неза- максимально можливий
найменування
місцезнаходження
мета використання
контактний телефон)
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство
40112212, Регіональний сервісний центр Міністерства вну- Частина приміщення на 1-му поверсі адміністративної будівлі (при–
78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия,
6,5;
53 240,00
2 роки 11 місяців
Розміщення фінансової установи (відділення
внутрішніх справ трішніх справ в Івано-Франківській області, 76492, м. Івано- міщення № 6 згідно з техпаспортом);
вул. Олекси Довбуша, 11, корпус 1;
2,0
станом на 31.01.2017;
банку); розміщення програмно-технічного
України
Франківськ, вул. Юності, 23, (0342) 55-24-21
частина коридору на 2-му поверсі прибудови до основної адміністра76492, м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 23
15 065,00
комплексу (платіжного термінала самообтивної будівлі (частина приміщення № 120 згідноз техпаспортом)
станом на 31.01.2017
слуговування) банку
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, відділ оренди, тел./
факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди об’єкта відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

КИЇВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Київській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна пловартість майна за незалежною оцінкою,
максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
майна
ща, м2
без урахування ПДВ, грн
строк оренди
1 Державна казначейська
38007070, Бориспільське управління Державної казначейської служби України Частина службового при- 38007070.1.АААГБД231 Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський
8,3
53 880,00
2 роки 11 місяців
Розміщення топкової
служба України
Київської області
міщення
шлях, 63
2 Державна казначейська
38010937, Управління Державної казначейської служби України у КиєвоНежитлове приміщення 38010937.1.АААГБД217 Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Ви7,0
43 351,00
2 роки 11 місяців
Розміщення офісного
служба України
Святошинському районі Київської області
шневе, вул. Лесі Українки, 88
приміщення
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

ЛЬВІВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство аграрної 37199618, Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної Будівля солодовні (765,2 м2) та
ЄРОДВ – 37199618.13.РБИЮ- 81555, Львівська обл., Горо1 843,1
1 414 000,00;
2 роки 11 місяців Розміщення виробництва заморожених фруктів, овочів та грибів
політики та продоволь- промисловості «Укрспирт», 07400, Київська обл., м. Бровари,
будівля цеху повітряних зерен КО127; 37199618.13.РБИЮКО130 доцький р-н, смт Великий Лю2 086 000,00
(будівля солодовні), виробництво джемів, мармеладу, варення, желе,
ства України
вул. Гагаріна, 16, тел. (044) 284-04-90
рису (1 077,9 м2)
бінь, вул. Львівська, 17б
станом на 31.12.2016
пюре тощо (будівля цеху рису) (інше використання )
2 Міністерство оборони 38076799, Львівська філія Концерну «Військторгсервіс», м. Львів, Нежитлова будівля
33689922.15.АААААЖ752
м. Жовква, вул. Воїнів УПА, 35
1 019,5
1 111 350,00
2 роки 6 місяців Розміщення суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги
України
вул. Плугова, 12а, тел. (032) 253-24-64
станом на 28.02.2017
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

РІВНЕНСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Рівненській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу управління

1 Пенсійний фонд України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
22554130, Управління Пенсійного фонду України в Острозькому районі Рівненської області,
35800, Рівненська обл., м. Острог, просп. Незалежності, 9, тел. (03654) 2-23-42

№ 37 (1057)

найменування
Нежитлове приміщення

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
вартість майна за незалеж- максимально можливий строк
місцезнаходження
загальна площа, м2
мета використання
номер майна
ною оцінкою, грн
оренди
–
Рівненська обл., м. Острог,
14,9
81 567,00
2 роки 11 місяців
Розміщення офіса
просп. Незалежності, 9

15 травня 2017 року

⇒

4
Продовження таблиці

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
вартість майна за незалеж- максимально можливий строк
найменування
місцезнаходження
загальна площа, м2
мета використання
номер майна
ною оцінкою, грн
оренди
2 Міністерство освіти і науки України
02549859, НМЦЕВУ ПТНЗ у Рівненській області, 33014, м. Рівне, вул. С. Бандери, 39а
Нежитлове приміщення
–
м. Рівне, вул. С. Бандери, 39а
71,8
173 600,00
2 роки 11 місяців
Надання побутових послуг
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м.Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з
написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

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
реєстровий
вартість майна за незалежною
максимально можлимісцезнаходження загальна площа, м2
мета використання
номер майна
оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти і науки України 05408289, Сумський державний університет, 40007, м. Суми,
Частина замощення
–
м. Суми, вул. Сана9,0
10 600,00
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовул. Римського-Корсакова, 2, тел. (0542) 78-74-22
торна, 31
станом на 28.02.2017
вольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
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 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».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Хмельницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна пловартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
ща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державна служба
02362894, Головне управління статистики у Хмельницькій області,
Приміщення на другому поверсі адміністра- 02362894.1.АААДЕЖ347 вул. Миру, 36, м. Деражня,
40,6
86 833,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
статистики України
вул. Героїв Майдану, 36, м. Хмельницький, 29000, тел. (0382) 79-47-85 тивної будівлі
Хмельницька обл.
2 Міністерство освіти
02070803, Хмельницький національний університет, вул. Інститутська, Частина приміщення коридору на другому
–
вул. Інститутська, 11/1,
7,0
24 500,00
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта з продажу проі науки України
11/1, м. Хмельницький, 29000, тел. (03822) 2-32-65
поверсі навчального корпусу № 4
м. Хмельницький, 29000
довольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
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».
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернівецькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
№ Назва органу управ(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлиз/п
ління
найменування
місцезнаходження
мета використання
телефон)
майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти і 02071240, Чернівецький національний університет ім. Частина приміщення холу (1-28) першого 02071240.1.ХДОБКЕ019 м. Чернівці, вул. Рів5,0
125 892,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного об’єкта з продажу: продовольчих товарів, крім товарів піднауки України
Ю. Федьковича, 58012, м. Чернівці, вул. М. Коцюбин- поверху будівлі навчально-лабораторного
ненська, 14
акцизної групи (2,0 м2); поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та
ського, 2, тел.: (0372) 58-48-10, 58-48-11
корпусу (літ. Д’)
аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів (3,0 м2)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ ФДМУ по Чернівецькій області, тел. 55-42-35. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЧЕРНІГІВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернігівській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
вартість майна за незалежною
місцезнаходження
загальна площа, м2
максимально можливий строк оренди
мета використання
номер майна
оцінкою, грн
1 Міністерство освіти
02548794, ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області», 16604, Частина нежитлового при–
Чернігівська обл., м. Ніжин,
53,7
51 015,00
2 роки 364 дні
Для встановлення теплогенеруі науки України
Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Незалежності, 5а, тел. (04631) 3-10-02
міщення майстерні
вул. Незалежності, 5а
ючого устаткування
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, у п’ятницю – до 16.00 (крім вихідних), РВ
ФДМУ по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

м. КИЇВ
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалежною максимально можлимета використання
площа, м2
оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Нерухоме майно на 1-му поверсі в корпусі
–
м. Київ, вул. Васильків4,0
58 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення: платіжного термінала (1,0 м2); двох торговельі науки України
вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, тел. (044) 239-32-94
Інституту геології
ська, 90
станом на 28.02.2017
них автоматів, що відпускають продовольчі товари (3,0 м2)
2 Міністерство освіти 02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Нерухоме майно на 1-му поверсі механіко–
м. Київ, просп. Акаде4,0
58 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення: платіжного термінала (1,0 м2); двох торговельі науки України
вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, тел. (044) 239-32-94
математичного факультету
міка Глушкова, 4е
станом на 28.02.2017
них автоматів, що відпускають продовольчі товари (3,0 м2)
3 Міністерство освіти 00301931, ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості», 01042, м. Київ, Нерухоме майно – нежитлове приміщення 00301931.1.ЮЖРПЯО005 01042, м. Київ, вул. Іва19,6
302 300,00
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж продукції піді науки України
вул. Івана Кудрі, 29, тел./факс 529-14-23
на 1-му поверсі навчального корпусу
на Кудрі, 29
станом на 31.01.2017
акцизної групи, у навчальному закладі
4 Міністерство охорони 05480803, Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ Нерухоме майно
05480803.1.ААААКЛ714 04071, м. Київ,
88,2
1 065 800,00
1 рік
Розміщення: ветеринарної аптеки (36,4 м2); ветеринарної
здоров’я України
України, 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41, тел. 425-43-54
вул. Ярославська, 41
станом на 31.01.2017
лікарні (клініки) (51,8 м2)
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого державного майна

Орган, уповноважений управляти державним майном: Міністерство освіти і
науки України.
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: РВ ФДМУ по Вінницькій області, адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 7,6 м2 на 1-му поверсі гуртожитку (літ. А)
за адресою: 21001, м. Вінниця, вул. Г. Успенського, 71, що перебуває на балансі
Вінницького коледжу будівництва і архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури.
Вартість об’єкта, визначена шляхом проведення незалежної оцінки на
31.01.2017, становить 50 403,00 грн.
Стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – лютий 2017 р.
становить 1 000,00 грн без ПДВ.
Основні вимоги щодо використання об’єкта оренди:
використання об’єкта оренди з метою здійснення торгівлі продовольчими
товарами, крім товарів підакцизної групи; найбільший запропонований розмір
орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовим; авансовий внесок у розмірі місячної орендної плати протягом місяця з моменту укладення
договору оренди; своєчасна і в повному обсязі сплата орендної плати (щомісяця
до 15 числа); ефективне використання об’єкта оренди відповідно до умов договору оренди; дотримання санітарних норм та належних умов експлуатації об’єкта
оренди; збереження об’єкта оренди, забезпечення заходів протипожежної безпеки об’єкта оренди; заборона на передачу об’єкта оренди у суборенду; заборона
приватизації об’єкта оренди; здійснення своєчасно за свій рахунок та без права
компенсації капітального, поточного та інших видів ремонту об’єкта оренди; проведення невід’ємних поліпшень об’єкта оренди з дозволу орендодавця, за згодою
балансоутримувача і уповноваженого органу управління; неможливість компенсації
невід’ємних поліпшень об’єкта оренди у разі припинення або розірвання договору
оренди; страхування орендованого майна (безумовна франшиза – 0 %) протягом
місяця після укладення договору оренди; строк оренди – 2 роки 364 дні; компенсація переможцем конкурсу витрат на оцінку об’єкта оренди.
Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; документи, передбачені наказом ФДМУ від
15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності», зареєстрованим в Мін’юсті 01.03.2013 за № 346/22878 (зі змінами). Якщо
претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення
конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов
конкурсу; 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.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів – за 3 робочих дні до
проведення конкурсу (понеділок – четверг до 17.00, п’ятниця – до 16.00).
Конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати, який не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в інформації про проведення
конкурсу, подаються учасниками конкурсу в окремому конверті у день проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 через 10 календарних днів після публікації цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» у РВ ФДМУ по Вінницькій
області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, актова зала.
Телефон для довідок з питань проведення конкурсу (0432) 67-52-17.

15 травня 2017 року

ЗАКАРПАТСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про проведення конкурсу з
використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за
принципом аукціону на право оренди нерухомого державного майна

Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: РВ ФДМУ по Закарпатській області, адреса: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина коридору (поз. 22 за
планом) площею 26,0 м2 1-го поверху навчально-лабораторного корпусу
літ. «А'» за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
Орган управління майном: Міністерство освіти і науки України.
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць
оренди – березень 2017 року, що становить 536,52 грн (без ПДВ); своєчасно
і у повному обсязі сплачувати орендну плату (щомісяця не пізніше 15 числа місяця,
наступного за звітним місяцем); у подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції з урахуванням чинного законодавства; ефективне
використання орендованого майна відповідно до мети використання: розміщення
буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі;
для участі в конкурсі претенденти, які бажають взяти в ньому участь, повинні сплатити гарантійний внесок у розмірі тримісячної стартової орендної плати та надати
до регіонального відділення платіжні документи з відміткою банку про його сплату
разом з іншими документами, необхідними для участі в конкурсі. Гарантійний внесок має бути перерахований за реквізитами: Одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, р/р № 37316006018418, МФО 820172 ДКСУ м. Київ, код за ЄДРПОУ
22111310; обов’язкова сплата завдатку у розмірі тримісячної орендної плати, який
складається з суми сплаченого гарантійного внеску, перерахованого для участі в
конкурсі, та різниці між тримісячною орендною платою, яка визначена за результатами конкурсу. Завдаток підлягає до сплати протягом місяця з дати укладання
договору оренди; термін дії договору оренди – 35 місяців; компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди,
протягом 7 календарних днів після дати затвердження орендодавцем результатів
конкурсу; переможець конкурсу після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає орендодавцю особисто підписаний договір оренди;
продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна здійснюється згідно
з чинним законодавством; страхування орендованого майна; право орендодавця
здійснювати контроль за станом, цільовим використанням об’єкта оренди; своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інші види ремонту
орендованого майна. Ця умова договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання орендодавця
щодо компенсації вартості поліпшень; здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна. Протягом 15 робочих днів після підписання договору
укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування
витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, надання комунальних послуг орендарю, або безпосередньо з організаціями, що надають відповідні
послуги; нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних
мереж, пожежної безпеки і санітарії на орендованому майні згідно із законодавством; орендоване майно не може бути приватизованим та переданим в суборенду;
при укладенні договору оренди з переможцем конкурсу сума гарантійного внеску
зараховується йому як виконання зобов’язання (складова завдатку). Особам, які
не стали переможцем конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає поверненню у
10-денний термін з дати затвердження результатів конкурсу на рахунки, вказані
учасниками конкурсу; непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого
засідання конкурсної комісії за участю учасників конкурсу на право оренди державного нерухомого майна та подальшої відмови від підписання договору оренди
нерухомого державного майна відповідно будуть розцінюватися орендодавцем як
відмова від їх підписання. При цьому, кошти, сплачені в якості гарантійного внеску,
поверненню не підлягають та зараховуються на рахунок поповнення Державного
бюджету України; обов’язкове дотримання вимог статті 287 ГКУ.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 11-й календарний
день після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60. Контактний телефон 61-21-50.
У разі якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи святковий
день, то днем проведення конкурсу вважається наступний за вихідними чи святковими днями робочий день.
Кінцевий строк приймання заяв з документами від претендентів на участь у
конкурсі – за три робочих дні до дати проведення конкурсу.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі
матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс;
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:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушена справа про банкрутство.
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати, пропозиція стосовно
якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу) подаються у запечатаному конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (для
фізичної особи – підприємця за наявності) із зазначенням об’єкта оренди.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 31.08.2011 № 906 (зі змінами).

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого державного майна

РВ ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на право укладення договору оренди нерухомого державного 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, 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 – березень 2017 р. становить
1 037,40 грн (одна тисяча тридцять сім грн 40 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 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
договору 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.
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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;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію 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 подаються 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, кімн. 1113,
11-й поверх, щодня з 9.00 до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00
до 15.00.
Кінцевий строк прийняття 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.

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про проведення конкурсів
на право оренди нерухомого державного майна

1. Назва об’єкта оренди: частина холу на 1-му поверсі 7-поверхової будівлі
Навчально-наукового медичного комплексу «Університетська клініка» ХНМУ
(поліклініка), інв. № 10310018, реєстровий № 01896866.5.НЧИЮЦЛЗ973,
загальною площею 16,26 м2 за адресою: м. Харків, вул. Текстильна, 4, що перебуває на балансі Харківського національного медичного університету.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
16.01.2017, становить 110 800,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство охорони здоров’я України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди: найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою
орендною платою за базовий місяць оренди – лютий 2017 року, яка без урахування ПДВ становить 565,70 грн при орендній ставці 6 %, виходячи з ринкової
вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає
коригуванню на щомісячні індекси інфляції; цільове використання об’єкта оренди:
розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи; ефективне
використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди; дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм; під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу
орендну плату за базовий місяць оренди за інших рівних умов; переможець конкурсу
зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки; переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання
проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю
підписаний проект договору оренди; строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного
законодавства; заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
 2. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – кімн. № 3 на цокольному
поверсі 4-поверхової будівлі головного учбового корпусу № 1, інв. № 0004530,
реєстровий № 00493758.1.БЕШСНП7581, літ. А, загальною площею 71,5 м2
за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Мала Данилівка, вул. Академічна,
1, що перебуває на балансі Харківської державної зооветеринарної академії.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
05.01.2017, становить 286 300,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди: найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою
орендною платою за базовий місяць оренди – лютий 2017 року, яка без урахування ПДВ становить 121,81 грн при орендній ставці 10 %, виходячи з ринкової
вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає
коригуванню на щомісячні індекси інфляції; цільове використання об’єкта оренди:
розміщення учбового класу для здійснення освітньої діяльності з підготовки водіїв
транспортних засобів (у понеділок та середу з 16.00 до 20.00); ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди; дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарноепідеміологічних, екологічних норм; під час визначення переможця конкурсу буде
надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату
за базовий місяць оренди за інших рівних умов; переможець конкурсу зобов’язаний
компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки; переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний
проект договору оренди; строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання
орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства; заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
 3. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – частини кімн. 19 (S
= 27,1 м2), 27 (S = 70,6 м2), кімн. 25, 26 на 2-му поверсі 3-поверхової громадської будівлі навчально-виробничого корпусу, літ. А-3, інв. № 10310002,
реєстровий № 21188189.1.ПЮДЖПО002, загальною площею 116,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 4/1, що перебуває на балансі Харківського
механічного технікуму ім. О. О. Морозова.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
27.01.2017, становить 641 900,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди: найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – березень 2017 року, яка
без урахування ПДВ становить 2 224,16 грн при орендній ставці 4 %, виходячи
з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна
плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції; цільове використання
об’єкта оренди: розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи, у навчальному закладі; ефективне використання об’єкта оренди за цільовим
призначенням згідно з договором оренди; дотримання вимог щодо експлуатації
об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних
норм; під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику
конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди
за інших рівних умов; переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати
за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки; переможець
конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди
протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди; строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства; заборона
суборенди та приватизації орендованого майна.
 4. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. 1, 2, 3, 4, частина кімн. 5 (S= 42,7 м2) та частина кімн. 7 (S= 108,0 м2 та 319,1 м2) на
1-му поверсі 1-поверхової будівлі виробничо-технічного комплексу, інв.
№ 3, реєстровий № 24975516.1.АААГВД688, загальною площею 557,4 м2
за адресою: м. Харків, вул. Велика Панасівська, 218, що перебуває на балансі ДП
МОУ «Харківське управління механізації та будівництва».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
27.12.2016, становить 718 800,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство оборони України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди: найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою
орендною платою за базовий місяць оренди – березень 2017 року, яка без
урахування ПДВ становить 12 453,09 грн при орендній ставці 20 %, виходячи з
ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. На період 2016 року орендна

плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції відповідно до пункту 9
розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про державний бюджет України на
2016 рік» № 928-VIII від 25.12.15; цільове використання об’єкта оренди: розміщення
майстерні, що здійснює технічне обслуговування та ремонт автомобілів; ефективне
використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди; дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм; під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу
орендну плату за базовий місяць оренди за інших рівних умов; переможець конкурсу
зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об`єкта оренди замовникові оцінки; переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання
проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю
підписаний проект договору оренди; строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства; заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
 5. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. 3, 4, 9, 22 у
підвалі (загальною площею 119,5 м2) та кімн. 43, 45, 66, 67, 68 на 2-му поверсі (загальною площею 96,0 м2) 6-поверхової будівлі, інв. № 1, пам’ятка
архітектури, загальною площею 215,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська,
1, що перебуває на балансі ДУ «ДІП СЕД».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.01.2017, становить 1 083 900,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди: найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі
стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – березень 2017
року, яка без урахування ПДВ становить 15 431,49 грн, а саме: 7 345,24 грн
при орендній ставці 15 % (за 125,1 м2), 3 747,94 грн при орендній ставці 18 % (за
41,9 м2), та 4 338,31 грн при орендній ставці 18 % (за 48,5 м2), виходячи з ринкової
вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції; цільове використання об’єкта оренди: розміщення складів у кімн. 3, 4, 9, 22, 45 (S=125,1 м2), торговельного об’єкта з
продажу непродовольчих товарів у кімн. 43 (S=41,9 м2) та офісів у кімн. 66, 67, 68
(S=48,5 м2); ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням
згідно з договором оренди; дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди,
у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм; під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який
запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за інших рівних
умов; переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки; переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих
днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди; строк
дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше використання орендованого
майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
 6. Назва об’єкта оренди: частина нежитлового приміщення № 15 на 2-му
поверсі 9-поверхового адміністративного будинку, інв. № 10310004, літ.
А-9, реєстровий № 38631015.9.ШХРСЮЖ048, загальною площею 25,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 8, що перебуває на балансі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
20.02.2017, становить 196 900,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди: найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі
стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – березень 2017
року, яка без урахування ПДВ становить 1 012,24 грн при орендній ставці
6 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку; цільове
використання об’єкта оренди: розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи; ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди; дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта
оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм; під
час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу,
який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за інших
рівних умов; переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки; переможець конкурсу
або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору
оренди; строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше використання
орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства;
заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
 7. Назва об’єкта оренди: будівля одноповерхового складу (літ. Г-1, інв.
№ 103/01/3/011, реєстровий № 14072049.2.ЛДТЛЦИ018) площею 80,6 м2,
будівля одноповерхового складу (літ. Д-1, інв. № 103/01/3/005, реєстровий
№ 14072049.2.ЛДТЛЦИ009) площею 178,1 м2 та частина дворового покриття (інв. № 103/01/3/003, реєстровий № 14072049.2.ЛТДЛЦИ017) площею 400,0 м2 за адресою: м. Харків, пров. Кузнечний, 4/6, загальною площею
658,7 м2, що перебуває на балансі ДП «Харківський науково-дослідний інститут
комплексної автоматизації».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
28.02.2017, становить 747 400,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди: найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі
стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – березень 2017
року, яка без урахування ПДВ становить 9 696,68 грн, а саме: 5 030,14 грн
при орендній ставці 20 % (за 258,7 м2) та 4 666,54 грн при орендній ставці 12%
(за 400,0 м2), виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції;
цільове використання об’єкта оренди: розміщення майстерні, що здійснює технічне
обслуговування та ремонт автомобілів (на площі 258,7 м2) та розміщення стоянки для автомобілів (на площі 400,0 м2); ефективне використання об’єкта оренди
за цільовим призначенням згідно з договором оренди; дотримання вимог щодо
експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних,
екологічних норм; під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага
тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий
місяць оренди за інших рівних умов; переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки;
переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний
проект договору оренди; строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання
орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства;
заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906,
зі змінами, та враховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів,
які подаються орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить
до державної власності» від 15.02.2013 № 201.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії
такі документи (для об’єктів 1 – 7):
заяву на участь у конкурсі (у т. ч. обов’язково зазначити поштову адресу з індексом та контактний номер телефону претендента); конкурсні пропозиції щодо
виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним
чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і
кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство; копії ліцензії та/або дозвільних документів на здійснення претендентом окремого виду діяльності (за наявності такого);
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку
(за останній звітній період); копії ліцензії та/або дозвільних документів на здійснення
претендентом окремого виду діяльності (за наявності такого).
Документи від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються на засіданні
конкурсної комісії з метою формування списку учасників, подаються за 3 робочих
дні (до 13.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону у конвертах
з написом «На конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності), із
зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації», в якому опублікована
інформація про об’єкт оренди, за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.
Конкурси з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 10-й календарний день
після дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи
подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць
оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної
комісії за участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується
за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні та години за місцем їх
розташування. Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у РВ ФДМУ по Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків, майдан
Театральний, 1.

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

 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – частина нежитлового приміщення фасаду гуртожитку № 10 загальною площею
1,5 м2, що перебуває на балансі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 49.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість майна на
30.11.2016 становить 14 800,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і
науки України. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – березень 2017 року становить 115,38 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення автомата з
очищення, мінералізації та розливу питної води; 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 – 1 рік; 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; укладення договору на постачання електроенергії з ПрАТ «Київенерго»; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна –
0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії
страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений
висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу
після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди; у разі відмови від
укладення або непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної
плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу. Конкурс проводиться з використанням відкритості
пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається
переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 50 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 16.00 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно –
частини фасаду гуртожитку № 10 загального площею 1,0 м2, що перебуває
на балансі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 49.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість майна на
30.11.2016 становить 9 870,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і
науки України. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – березень 2017 року становить 341,99 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення платіжного
термінала; 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 – 1 рік; 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;
укладення договору на постачання електроенергії з ПрАТ «Київенерго»; протягом
місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму,
не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку,
на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і
платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок
балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після
отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди; у разі відмови
від укладення або непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної
орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до
державного бюджету та 50 % балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 50 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 16.30 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали
(для об’єктів 1 – 2):
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв'язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству.
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 (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).
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх розташування. Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання 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 оголошення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону на право оренди нерухомого державного майна – відгородженої частини холу загальною площею 6,0 м2
на 1-му поверсі навчального корпусу за адресою: м. Київ, вул. Академіка Янгеля, 3, що перебуває на балансі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», опубліковану в газеті
«Відомості приватизації» від 03.05.2017 № 33-34 (1053-1054) на стор. 8, вважати недійсною.

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

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки: майно (16 од.), що перебуває на балансі Державного техно-торговельного комерційного підприємства «Рубін-Сервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Москаленка, 65. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою відчуження шляхом продажу

№ 37 (1057)

на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0432) 52-01-54. Телефакс замовника
конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з
оцінки – ДТТКП «Рубін-Сервіс». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: 16 од. МШП: стіл письмовий – 1
од.; стілець – 6 од.; стіл радіомеханіка – 1 од.; візок для телевізорів – 3 од.; шафа
для одягу – 2 од.; крісло – 1 од.; стіл журнальний – 1 од.; сейф – 1 од. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
30.04.2017: первісна – 732,00 грн; залишкова – 0,00 грн. Наявність об’єктів, відо-

мості про які містять державну таємницю: немає. 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 від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму
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1.7 «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що
становлять культурну цінність».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до
приймальні регіонального відділення до 17.00 23.05.2017 (м. Вінниця, вул. Гоголя, 10).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 29.05.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області
за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Тел. для довідок 67-26-08.

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: нежитлове приміщення площею 21,6 м2 та частина нежитлового приміщення площею 7,79 м2 першого поверху будівлі навчального корпусу № 1. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Донбаська національна академія будівництва і архітектури (код за ЄДРПОУ 02070795).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Героїв Небесної Сотні, 14. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області,
телефон (057) 700-20-26, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт
з оцінки: ФОП Фокіна О. Я. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: державне майно загальною площею 4 368,3 м2,
у тому числі: будівлі лігатур великого розважування площею 1 091,1 м2, металевої
прибудови розширення виробництва лігатур площею 115,0 м2, нежитлові приміщення
загальною площею 623,1 м2 будівлі ділянки литва ТНП, виробництва карбіду кальцію і
випалення концентрату, нежитлові приміщення загальною площею 2 539,1 м2 будівлі
блоку складів. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДУ «НІОХІМ» (код за
ЄДРПОУ 00209740). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Волноваський
р-н, смт Донське. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області,
телефон (057) 700-20-26, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з
оцінки: ТОВ «УТМ ІНВЕСТ». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 174,3 м2 з ґанком будівлі ветлабораторії (реєстровий номер
00696042.1.ЦСЧХА010144). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Добропільська районна державна лікарня ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ
00696042. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Добропілля, вул. Залізнична, 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) 700-20-26, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Добропільський районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення третього поверху будівлі площею 23,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії (код за
ЄДРПОУ 00173367). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Соборна, 26. 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) 700-2026, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «АС-Проект». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо
ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях, але не більше ніж 5 календарних днів); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комісією буде враховуватись в якості подібного до об’єктів № 1, № 3, № 4 – практичний
досвід з оцінки приміщень, частин будівель; до об’єкта № 2 – практичний досвід з
оцінки окремих будівель, приміщень, частин будівель.
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). Тел. 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.

ЗАКАРПАТСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення (поз. 47 за планом) площею 37,6 м2 на першому поверсі гуртожитку № 1. Місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Митна, 27. Найменування балансоутримувача: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (тел. (095) 539-95-58). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-3883. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Росада І.
М. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: 772,60 грн/м2 станом на 08.02.2016. Дата оцінки
(орієнтовна 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 від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання робіт (у
календарних днях); до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт
з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна (додаток 2); подібними об’єктами до об’єкта оцінки
є: приміщення, частини будівель, зокрема, офісна, торговельно-офісна, торговельна
нерухомість та нерухомість під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер
до 17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.
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КІРОВОГРАДСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: склад паливно-мастильних матеріалів ємністю
700 м3, насосна станція площею 61,2 м2 та два резервуари для води ємністю
по 50 м3 кожний за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград),
просп. Інженерів, 2, що перебувають на балансі державного підприємства «Комбінат
хлібопродуктів № 2». Найменування балансоутримувача: державне підприємство
«Комбінат хлібопродуктів № 2». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська
обл., м. Кропивницький (Кіровоград), просп. Інженерів, 2. 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.: 4 об’єкти. 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) – 30.04.2017. Площа земельної
ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), просп. Інженерів, 2. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки:
ТОВ «Компас Кіровоград» (тел. (066) 671-21-26, Любов Іванівна).
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 12,10 м2 на
другому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл.,
смт Онуфріївна, вул. Гагаріна, 1а, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України в Онуфріївському районі Кіровоградської області. Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України в
Онуфріївському районі Кіровоградської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Кіровоградська обл., смт Онуфріївна, вул. Гагаріна, 1а. Мета проведення незалежної
оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38.
Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – дані уточнюються.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017. Площа земельної ділянки:
36,67 м2. Місце розташування земельної ділянки: смт Онуфріївна, вул. Гагаріна, 1а.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ТОВ «Інститут дослідження проблем оточуючого середовища України» (тел. (095) 300-31-95, Валентина Тарасова).
 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення гаража на 5 автомобілів загальною площею 228,7 м2 та приміщення гаража на 7 автомобілів загальною
площею 292,8 м2 в окремо розташованій будівлі за адресою: Кіровоградська
обл., Маловисківський р-н, с. Велика Виска, вул. Центральна (Леніна), 74, яка у
процесі приватизації не увійшла до статутного капіталу ПАТ «Укртелеком», але
залишилася на його балансі. Найменування балансоутримувача: філія спеціалізованого електрозв’язку ПАТ «Укртелеком». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Велика Виска, вул. Центральна (Леніна), 74. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522)
33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком, шт.: 2 об’єкти. 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) – 30.04.2017. Площа земельної ділянки: 1 531,09 м2, 1 960,22 м2.
Місце розташування земельної ділянки: Маловисківський р-н, с. Велика Виска,
вул. Центральна (Леніна), 74. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП
Живогляд Віктор Якимович (тел. (050) 525-65-96).
 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення холу площею 33,6 м2 на
другому поверсі будівлі поліклініки за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Волкова, 3, що перебуває на балансі державної установи «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по
Кіровоградській області». Найменування балансоутримувача: державна установа
«Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Кіровоградській області». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Волкова, 3. 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) – 30.04.2017. Площа
земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки:
м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Волкова, 3. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з
оцінки: ТОВ «Інкопмарк Медсервіс» (тел. (0522) 24-62-26, Надія Геннадіївна).
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності 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, 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.
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, окремо розташована будівля – 3,8 тис. грн.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є: за № 2, 4 – приміщення, частини
будівель, для об’єкта № 3 – окремі будівлі та для об’єкта № 1 – окремі будівлі та
нерухоме майно для збереження паливно-мастильних матеріалів.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт; строк виконання робіт – не більше 5 днів, шляхом поштового відправлення
на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімн. 801 РВ
ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до
29.05.2017 включно у робочий час до 17.15. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурси відбудуться у РВ ФДМУ по Кіровоградській області 2 червня
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 залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 26-3 загальною площею 5,3 м2 у підвалі будівлі гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Кримська, 30. Балансоутримувач: Львівська національна академія
мистецтв. 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. Кримська, 30. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Андросюк Ольга Романівна.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 101,3 м2 та частина зовнішньої бічної стіни площею 2,8 м2 будівлі навчального корпусу № 1 загальною
площею 104,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Під Голоском,
19. Балансоутримувач: Українська академія друкарства. 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. Під Голоском, 19. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.04.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 264,6 м2 у будівлі столярної майстерні. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл.,

м. Дрогобич, вул. Трускавецька, 77. Балансоутримувач: Дрогобицька виправна
колонія Управління державної пенітенціарної служби України у Львівській області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл.,
м. Дрогобич, вул. Трускавецька, 77. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.04.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «ГГЕ УА ЗАХІД».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 30,8 м2 на другому поверсі триповерхової адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська,
1а. Балансоутримувач: Управління агропромислового розвитку Городоцької РДА
Львівської області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, 1а. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Комунальне підприємство Городоцької районної ради «Городоцьке районне
архітектурно-планувальне бюро».
 5. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 200,9 м2 на п’ятому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Володимира Великого, 33. Балансоутримувач: Державний університет телекомунікацій. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: м. Львів, вул. Володимира Великого, 33. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП
«Науково-виробниче приватне підприємство «Спаринг-Віст Центр».
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2
на першому поверсі Стоматологічного медичного центру. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 69а. Балансоутримувач: ЛНМУ імені Данила
Галицького. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пекарська,
69а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПАТ «Державний ощадний банк України».
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі
будівлі загальною площею 38,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Л. Українки, 1. Балансоутримувач (орендодавець): ДП «Національний академічний український драматичний театр імені М. Заньковецької». 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. Л. Українки, 1. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Калічевський Юрій Васильович.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (познач. № 78, 79, 380)
загальною площею 64,0 м2 на третьому поверсі триповерхової адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. Л. Галицького, 88. Балансоутримувач: Фінансове управління Старосамбірської районної державної адміністрації. 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. Старий Самбір, вул. Л. Галицького, 88. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – Львівське обласне відділення Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IV кварталі 2016 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 200,00 грн для
дахів, нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефон для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 1. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів, а саме: 1)
частина даху площею 2,0 м2; 2) частина технічного поверху площею 2,0 м2 (балансоутримувач – Конотопська районна державна адміністрація). Місцезнаходження
об’єктів оцінки: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Соборна, 23. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській
області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «ПАН-ТЕЛЕКОМ».
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 19,9 м2
будівлі – пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення «Банк
М. А.Терещенка» (балансоутримувач – Національний заповідник «Глухів»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Глухів, вул. Шевченка, 10. Мета
проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Громадська організація
«Всеукраїнсько-патріотичний рух «Джура».
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
11,8 м2 (балансоутримувач – Державний навчальний заклад «Сумський хімікотехнологічний центр професійно-технічної освіти»). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Суми, вул. Прокоф’єва, 38а. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.04.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Комунальний заклад Сумської обласної ради обласна
дитячо-юнацька спортивна школа «Регіональний центр зимових видів спорту».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається до конкурсної комісії разом із супровідним листом.
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву
суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів – 2,2 тис. грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 31 травня 2017 року о 9.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 25 травня 2017 року
(включно).
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ХЕРСОНСЬКА ОБЛасть, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення оцінки державного майна

 1. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення вірусологічної лабораторії загальною площею 33,6 м2 на другому поверсі п’ятиповерхової будівлі,
що перебуває на балансі ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», за адресою: м. Херсон, вул. Уварова, 3. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.Платник: Приватне
підприємство «Євротест 3000». Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.04.2017.
 2. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею
48,25 м2 в одноповерховій частині будівлі-лабораторії, що перебуває на балансі ДНЗ «Білозерське ПТУ № 6», за адресою: Херсонська обл., с. Петрівське.
Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП
Дьяченко А. М. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована
дата оцінки: 30.04.2017.
 3. Об’єкт: будівлі гаражів загальною площею 484,4 м2, що перебувають
на балансі ДУ «Херсонській обласний лабораторний центр Міністерства охорони
здоров’я України», за адресою: Херсонська обл., м. Генічеськ, вул. Курасова, 2.
Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП
Алекян Артур Аршакович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.04.2017.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів,
максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована учасником конкурсу у конкурсній пропозиції, становить не більше ніж: для приміщень –
2,2 тис. грн; для окремо розташованих будівель – 3,8 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за
№ 60/28190), а саме:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим
пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки;
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті (не більше 5 днів); документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,
47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 через 18
днів після опублікування цієї інформації, тел. для довідок (0552) 22-44-44.

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності

 Назва об’єкта оцінки: приміщення адміністративного будинку (будівля
житлового будинку ХІХ ст.) загальною площею 2 153,7 м2 та будівля виробничого корпусу (будівля окружного суду ХІХ ст.) загальною площею 3 623,6 м2,
які є пам’яткою архітектури і містобудування національного значення. Балансоутримувач – Кам’янець-Подільське колективне швейне підприємство. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, пл. Вірменський
ринок, 8 та пл. Вірменський ринок, 5 відповідно. Мета проведення незалежної

оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.05.2017.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт
з оцінки – Кам’янець-Подільське колективне швейне підприємство. Подібними
об’єктами до об’єкта оцінки є: пам’ятки архітектури та містобудування.
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 24 травня 2017 р. (включно) до 17.00.
Конкурс відбудеться 30 травня 2017 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29000.

Замовником звіту виступає РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: кран автомобільний (КС-4561) К-162 на базі шасі КрАЗ257, державний номер АА8416ВМ, інвентарний номер 8457, що перебуває на
балансі Мостозагону № 2 ПАТ «Мостобуд», за адресою: м. Київ, вул. Баренбойма,
8. Орієнтовна дата оцінки: 28.02.2017.
Конкурс відбудеться 31 травня 2017 року об 11.30 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 25 травня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 31 травня 2017 року».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації

Мета проведення незалежної оцінки: визначення завданих збитків. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – будівля харчоблоку за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 66а. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: 973 951,00 грн (за
договором купівлі-продажу) станом на 27.08.2003. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 31.03.2017.
Конкурс відбудеться 31 травня 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 25 травня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 31 травня 2017 року».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки індивідуально визначеного майна

Мета проведення незалежної оцінки – для здійснення приватизації шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності групи А.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єктів державної власності групи А шляхом
продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону
без земельної ділянки.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Платник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: єдиний майновий комплекс державного спеціалізованого підприємства «Укрспецторг» за адресою: 01001, м. Київ, пров. Музейний,
12. Види економічної діяльності (коди КВЕД): 68.32, 45.11, 45.19, 45.31, 45,32,
45.40. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: основні засоби: рахунок 10 (будівлі) – 2, рахунок 10 (засоби) – 4, рахунок 117 – 4, рахунок 112 – 142; нематеріальні активи: рахунок 127 – 3.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій:
основні засоби: рахунок 10 (будівлі) – 158 539,62 грн, рахунок 10 (засоби) – 0,00
грн, рахунок 117 – 475,33 грн, рахунок 112 – 45 843,82 грн; нематеріальні активи:
рахунок 127 – 40 574,23 грн станом на 01.01.2017. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 30.04.2017.
Конкурс відбудеться 31 травня 2017 року о 12.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 25 травня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 31 травня 2017 року».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Продовження таблиці

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 10.01.2017

Для проведення незалежної оцінки:
вбудованого нежитлового приміщення (поз. 7) площею 13,4 м2 першого поверху
адмінбудинку літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Мукачівський
р-н, с. Ракошино, вул. Бенедиківська, 11 з метою продовження договору оренди
переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шастун С. Г.,
на таких умовах: вартість послуг – 2 079,00 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованого приміщення (поз. 3) площею 18,7 м 2 цокольного поверху
адміністративно-навчального корпусу № 2 літ. Б, Б′, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, Православна набережна, 20 з метою продовження договору оренди переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП
Мицьо І. В., на таких умовах: вартість послуг – 2 000,00 грн, термін виконання – 5 днів;
частини вбудованого приміщення (поз. 1-4) площею 9,85 м2 першого поверху
будівлі (літ. А) вузла поштового зв’язку, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська
обл., Свалявський р-н, с. Поляна, вул. Духновича, 82 з метою продовження договору оренди переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП
Кіян Т. П., на таких умовах: вартість послуг – 1 690,08 грн, термін виконання – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Запорізькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 12.01.2017

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1. ФОП Перевай В. С. на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
нежитлових приміщень будівлі гаражних боксів (літера Б; приміщення № 3,
№ 4, № 6) загальною площею 70,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Насосна, буд. 24. Балансоутримувач майна: ДНЗ «Запорізьке вище
індустріально-політехнічне училище». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 850 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
нежитлових приміщень будівлі навчального корпусу № 5 загальною площею
226,6 м2, а саме: сходової клітки VII площею 12,4 м2 та тамбура VI площею 2,5 м2
першого поверху будівлі (літ. ВВ1в); приміщень з № 203 до № 214 включно площею
115,2 м2; частини приміщення № 202 площею 80,5 м2, сходової клітки Х площею
16,0 м2 другого поверху будівлі (літ. В). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Володимира Хавкіна/Пушкіна, буд. 3/2. Балансоутримувач майна: Бердянський державний педагогічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 850 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів від дати підписання договору.
2. ФОП Жуган Віру Станіславівну на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
вбудованих нежитлових приміщень № 112, № 113, № 114 першого поверху семиповерхової будівлі (літ. А-7), реєстровий номер 05482972.4.ДБЕЦРЕ866, загальною площею 44,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, пл. Пушкіна,
буд. 4. Балансоутримувач майна: державне підприємство «Державний проектний
інститут «Запоріжцивільпроект». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 600 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
3. ФОП Паламарчук Лідію Павлівну на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
вбудованих нежитлових приміщень № 18, з № 20 до № 33 включно, частини приміщення № 34 площею 14,3 м2, приміщень з № 35 до № 39 включно,
першого поверху суспільно-побутового корпусу (літ. Б¹-2, реєстровий номер
02543874.1.ЧХГПЮЯ004), загальною площею 270,8 м2; нежитлового приміщення № 1 загальною площею 145,6 м2, одноповерхового складу (літ. Д, реєстровий
номер 02543874.1ЧХГПЮЯ004). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Миколи Краснова, буд. 8. Балансоутримувач майна: ДНЗ «Запорізький професійний ліцей». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
частини вбудованого нежитлового приміщення п`ятого поверху будівлі гуртожитку (літ. В-5) загальною площею 10,0 м2 та частини даху будівлі площею 30,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Лютнева,
194. Балансоутримувачі майна: ДНЗ «Мелітопольський професійний ліцей сервісу».
Вартість виконання робіт з оцінки – 3 700 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5
календарних днів від дати підписання договору.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 26.12.2016
№
з/п

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

1 Частина нежитлового приміщення загальною площею 1,6 м2 адмінбудівлі, що обліковується на балансі Головного управління статистики в Івано-Франківській області, за адресою: Івано-Франківська
обл., м. Городенка, вул. Богуна, 13. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
2 Нежитлові приміщення загальною площею 1 452,0 м2 будівлі, що обліковується на балансі Коломийської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС в Івано-Франківській області,
за адресою: Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Хмельницького, 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди

№ 37 (1057)

Переможець
конкурсу
ФОП
Тарнопольський А. П.

ТОВ «ЕкаЗахід»

Вартість
виконання
робіт,
грн
1 050

1 720

Строк
виконання
робіт
(дні)
5

5

№
з/п
3

4

5

6

Вартість
виконання
Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки
робіт,
грн
Нежитлові приміщення загальною площею 331,2 м2 будівлі, що облі- ТОВ «ЕКА- 1 500
ковується на балансі Коломийської об’єднаної державної податкової Захід»
інспекції Головного управління ДФС в Івано-Франківській області, за
адресою: Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Симона Петлюри, 74. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
Адмінбудинок загальною площею 607,7 м2, що обліковується на
ТОВ «Ека1 800
балансі Коломийської об’єднаної державної податкової інспекції
Захід»
Головного управління ДФС в Івано-Франківській області, за адресою: Івано-Франківська обл., смт Верховина, вул. Жаб’євська, 57.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди
Нежитловий будинок загальною площею 1 352,9 м2, що обліковуТОВ «Ека1 800
ється на балансі Коломийської об’єднаної державної податкової
Захід»
інспекції Головного управління ДФС в Івано-Франківській області, за
адресою: Івано-Франківська обл., м. Косів, вул. Незалежності, 101.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди
Адмінбудинок загальною площею 404,0 м2, що обліковується на
ТОВ «Ека1 640
балансі Коломийської об’єднаної державної податкової інспекції Го- Захід»
ловного управління ДФС в Івано-Франківській області, за адресою:
Івано-Франківська обл., м. Снятин, вул. Воєводи Коснятина, 62.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди
Переможець
конкурсу
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IНФОРМАЦIЯ РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбулися 13.01.2017
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Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки
Частина приміщення загальною площею 70,0 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу, що обліковується на балансі Коломийського
економіко-правового коледжу Київського національного торговельноекономічного університету, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Богдана Хмельницького, 2а. Мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
Частина приміщення загальною площею 95,7 м2 на першому поверсі
в прибудові до гуртожитку № 5, що обліковується на балансі ІваноФранківського національного технічного університету нафти і газу, за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Північний бульвар, 11. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для продовження договору оренди
Частина приміщення загальною площею 23 м2 лівого крила холу на
1-му поверсі в корпусі ФАЕ № 1, що обліковується на балансі ІваноФранківського національного технічного університету нафти і газу, за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для продовження договору оренди
Частина приміщення загальною площею 2,0 м2 фойє 1-го поверху у
головному корпусі, що обліковується на балансі Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу, за адресою: м.
Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
Приміщення площею 12,0 м2 адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Головного управління статистики в ІваноФранківській області, за адресою: м. Надвірна, вул. Грушевського,
18. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
Частина приміщення котельні (літ. «Ю») площею 634,0 м2, що обліковується на балансі ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний
завод», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Хриплинська, 11.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди
Частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 (вестибуль – № 1
згідно з техпаспортом) будівлі стоматологічного корпусу та частина
зовнішньої стіни площею 1,0 м2 (фасаду) будівлі стоматологічного корпусу, що обліковується на балансі Державного вищого
навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний
університет», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 2.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди
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ТОВ «ЕкаЗахід»

1 200

5

ТОВ «ЕкаЗахід»

1 000

5

ФОП
1 050
Тарнопольський
А. П.

4

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, переможцями конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів визнано:
ФОП Ярюхіну Зою Дмитрівну по об’єктах оренди:
частина приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі вузла поштового зв’язку за адресою: Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Гоголя, 72, що
перебуває на балансі Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта», вартість робіт –
1 500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
окремо розташована господарська будівля площею 70,2 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Маршала Конєва, 6/5, що перебуває на балансі
державного навчального закладу «Кіровоградське вище професійне училище № 4»,
вартість робіт – 2 200,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
частина приміщення коридору площею 4,5 м2 на першому поверсі учбового
корпусу № 1 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, що
перебуває на балансі Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.
Винниченка, вартість робіт – 1 500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
частина вбудованого приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі учбового корпусу за адресою: Кіровоградська обл., м. Кіровоград, просп. Університетський, 8, що перебуває на балансі Кіровоградського національного технічного університету, вартість робіт – 1 500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр «Паритет»
по об’єктах оренди:
нежитлове приміщення площею 17,5 м2 за адресою: Кіровоградська обл.,
Добровеличківський р-н, м. Помічна, вул. Осипенка, 2, що перебуває на балансі
Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта», вартість робіт – 2 071,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 днів;
частина нежитлового приміщення площею 12,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Гагаріна, 1а, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби
Україні в Онуфріївському районі Кіровоградської області, вартість робіт – 2 012,00
грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
нежитлові приміщення площею 67,7 м2 на другому поверсі будівлі відділення поштового зв’язку за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Бойка, 11,
що перебувають на балансі Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта», вартість
робіт – 2 071,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.

ТОВ «ЕкаЗахід»
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Луганській області
про підсумки конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбувся 19.01.2017

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 10.01.2017
№
з/п

Продовження таблиці

Вартість Строк
Перевиконан- виконанможець
Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки
ня робіт, ня робіт
конкурсу
грн
(дні)
Частина приміщення 1-го поверху площею 1,0 м2 виробничого
ТОВ «Ека- 1 700
5
2
корпусу 4б; частина приміщення 2-го поверху площею 1,0 м вироб- Захід»
ничого корпусу 4в; частина приміщення 4-го поверху площею 1,0 м2
виробничого корпусу 4в, що обліковується на балансі ДП «Виробниче
об’єднання «Карпати», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 201. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
Приміщення загальною площею 15,2 м2 (у т. ч. частина приміщення ФОП
1 520
4
4а та частина приміщення 5 згідно з технічним паспортом) на першо- Тарно
му поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі
польський
Івано-Франківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м.
А. П.
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 6. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди

Строк
виконання
робіт
(дні)
5

Вартість Строк
Перевиконан- виконанможець
ня робіт, ня робіт
конкурсу
грн
(дні)
ТОВ «Ека- 1 300
5
Захід»

1 100

ФОП
1 810
Тарнопольський
А. П.

4

Конкурс
не відбувся у
зв’язку із
надходженням
заяви від
одного
суб’єкта
оціночної
діяльності

–

–

1. Частина нежитлового вбудованого приміщення площею 20,7 м2 на першому
поверсі чотириповерхової будівлі лабораторного корпусу (інв. № 10311002) за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Донецька, 41. Переможець конкурсу – ПП
«Екорт» на таких умовах: вартість послуг – 1 700 грн, термін виконання робіт – 4 дні.
2. Вбудовані нежитлові приміщення на другому поверсі п’ятиповерхової будівлі
побутового корпусу № 2 площею 107,7 м2 (інв. № 10301008) за адресою: Луганська
обл., м. Кремінна, просп. Дружби, 1. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. на
таких умовах: вартість послуг – 2 000 грн, термін виконання робіт – 3 дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Миколаївській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 19.01.2017

Переможцем конкурсу визнано:
ПП «Форкіс-Н» на виконання робіт з оцінки об’єкта приватизації – господарська
будівля складу загальною площею 1 948,3 м2 (літ. А-1) за адресою: 55300, Миколаївська обл., Арбузинський р-н, смт Арбузинка, вул. Верхня, 4а, що є власністю
Територіальної громади в особі Арбузинської селищної ради, з метою визначення початкової ціни об’єкта для продажу на аукціоні. Вартість робіт – 5 000 грн без
врахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

15 травня 2017 року
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Миколаївській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 19.01.2017

Переможцем конкурсу визнано:
ПП «Миколаївська оціночна компанія» на об’єкт оренди: нежитлові приміщення
будівлі посту площею 32,9 м2, що перебувають на балансі Виробничого підрозділу «Херсонське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» РФ «Одеська
залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 22.
Вартість робіт – 1 500 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к/дні;
ТОВ «Центр-Приват-Експерт» на об’єкти оренди:
частина холу площею 2,0 м2 першого поверху триповерхової адміністративної будівлі заводоуправління, що перебуває на балансі ДП «НАРП», за адресою:
м. Миколаїв, вул. Знаменська, 4. Вартість робіт – 2 080 грн без урахування ПДВ,
строк виконання робіт – 5 к/днів;
нежитлові приміщення площею 54,2 м2 першого поверху та підвальне приміщення площею 60,3 м2 адміністративної будівлі, що перебувають на балансі Головного управління статистики у Миколаївській області, за адресою: Миколаївська
обл., смт Веселинове, вул. Одеська, буд. 81. Вартість робіт – 2 080 грн безу ПДВ,
строк виконання робіт – 5 к/днів;
ПЕП «Візаві» на об’єкт оренди: нежитлові приміщення площею 31,4 м2 п’ятого
поверху п’ятиповерхової будівлі, що перебувають на балансі МД УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, буд. 27/1. Вартість робіт – 1 800
грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к/дні;
ТОВ «Експерт-Південь» на об’єкти оренди:
вбудоване нежитлове приміщення площею 8,8 м2 та антенна опора, що перебувають на балансі Головного управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Екіпажна, 1. Вартість робіт – 2 000 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 к/дні;
20 % радіобашти та залізобетонне замощення площею 12,0 м2, що перебувають на балансі 8 Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, за
адресою: Миколаївська обл., смт Березанка, вул. Новосельська, 9. Вартість робіт –
2 080 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 к/днів;
ТОВ «Приват-Південь» на об’єкт оренди:
нежитлове приміщення площею 7,56 м2 четвертого поверху чотириповерхового
цеху товарів народного споживання, що перебуває на балансі ДП НВКГ «Зоря»«Машпроект», за адресою: м. Миколаїв, просп. Жовтневий, 42а. Вартість робіт –
1 980 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 к/дні;
ФОП Пашинова Т. В. на об’єкти оренди:
бетонне замощення площею 16,0 м2, що перебувають на балансі 25 Державної
пожежно-рятувальної частини Головного управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, за адресою: Миколаївська область
м. Южноукраїнськ, вул. Спортивна, 1. Вартість робіт – 1 200 грн без урахування
ПДВ, строк виконання робіт – 2 к/дні;
нежитлове приміщення площею 11,6 м2 другого поверху двоповерхової будівлі, що перебуває на балансі МД УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Миколаївська
обл., м. Южноукраїнськ, просп. Незалежності, буд. 21. Вартість робіт – 1 500 грн
без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 к/дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Полтавській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки майна
об’єктів оренди, що відбулися 12.01.2017

Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – Приватне підприємство «Центр незалежної оцінки та експертизи» на проведення оцінки державного майна:
будівля дошкільного навчального закладу № 7 «Яблунька» площею 198,2 м2 за
адресою: вул. Довге Озеро, 94/2, м. Миргород, Полтавська обл., що перебуває на
балансі Державного Миргородського гренажного заводу. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості з метою передачі об’єкта в оренду. Вартість виконаних робіт –
1 420,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частина даху навчально-лабораторного корпусу площею 14,0 м2 та нежитлове приміщення на технічному поверсі площею 13,0 м2, загальна площа 27,0 м2 за
адресою: вул. Шевченка, 23, м. Полтава, що перебуває на балансі ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 450,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
частина нежитлового приміщення першого поверху громадського будинку
площею 20,9 м2 (проведення виставок непродовольчих товарів на площі 13,3 м2,
розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів на площі
7,6 м2) за адресою: вул. Європейська, 149, м. Полтава, що перебуває на балансі
Український Державний геологорозвідувальний інститут (УКРДГРІ) (Державне підприємство). Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт –
1 350,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний Експоцентр» на проведення оцінки державного майна:
Державне підприємство «Виробниче об’єднання» Знамя» за адресою: вул. Автобазівська, 2/9, м. Полтава, що перебуває на балансі Державного підприємства
«Виробниче об’єднання» Знамя». Мета оцінки – ліквідація підприємства шляхом
продажу єдиного майнового комплексу на аукціоні. Вартість виконаних робіт –
10 700,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлове приміщення площею 36,1 м2 за адресою: вул. Центральна (Леніна), 55, с. Омельник, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., що перебуває на
балансі ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки – продовження дії договору оренди.
Вартість виконаних робіт – 1 259,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа нерухомості»
на проведення оцінки державного майна:
нежитлове приміщення площею 24,0 м2 за адресою: вул. Шевченка (Щорса), 10,
с. Орданівка, Диканський р-н, Полтавська обл., що перебуває на балансі ПД УДППЗ
«Укрпошта». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 1 090,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлове приміщення площею 129,1 м2 за адресою: вул. Покровська (Жовтнева), 13а, с. Петрівка-Роменська, Гадяцький р-н, Полтавська обл., що перебуває
на балансі ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 400,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5
календарних днів;
нежитлове приміщення площею 48,5 м2 за адресою: вул. Засядька, 1, с. Лютенькі, Гадяцький р-н, Полтавська обл., що перебуває на балансі ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт –
1 250,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлове приміщення площею 31,8 м2 за адресою: вул. Гагаріна, 18, с. Давидівка, Пирятинський р-н, Полтавська обл., що перебуває на балансі ПД УДППЗ
«Укрпошта». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 1 250,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлове приміщення площею 18,4 м2 за адресою: вул. Лікаря О. Богаєвського
(40 років Жовтня), 8, м. Кременчук, Полтавська обл., що перебуває на балансі ПД
УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 120,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
ФОП Старікова О. В. на проведення оцінки державного майна:
нежитлове приміщення площею 20,1 м2 за адресою: вул. Центральна (Жовтнева),
53а, с. Михайлівка, Диканський р-н, Полтавська обл., що перебуває на балансі ПД
УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 056,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлове приміщення площею 26,9 м2 за адресою: вул. Центральна (Леніна), 50,
с. Харківці, Пирятинський р-н, Полтавська обл., що перебуває на балансі ПД УДППЗ
«Укрпошта». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 1 187,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлове приміщення площею 31,52 м2 за адресою: вул. Миргородська
(Жовтнева), 38, с. Вирішальне, Лохвицький р-н, Полтавська обл., що перебуває
на балансі ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 187,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів;
нежитлове приміщенням площею 40,3 м2 за адресою: вул. Світанкова (Свердлова),
20, с. Кобелячок, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., що перебуває на балансі ПД
УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 231,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлове приміщенням площею 47,5 м2 за адресою: вул. Молодіжна (Леніна),
2а, с. Мусіївка, Хорольський р-н, Полтавська обл., що перебуває на балансі ПД УДППЗ
«Укрпошта». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 1 187,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлове приміщенням площею 9,3 м2 за адресою: вул. Незалежності (Леніна), 120, смт Машівка, Полтавська обл., що перебуває на балансі ПД УДППЗ
«Укрпошта». Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт –
1 187,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Полтавській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна
об’єктів оренди, що відбулися 19.01.2017

Переможцями конкурсів визнано:
1) юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний Експоцентр» на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення загальною площею 22,1 м2 за адресою: вул. Виноградна (Жовтнева), 13, м. Глобино, Полтавська обл., що перебуває на балансі Головного управління статистики у Полтавській області. Мета оцінки – продовження
дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 163,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів;
частини адміністративного приміщення центрального відділення поштового
зв’язку площею 3,0 м2 за адресою: вул. Шевченка, 48/36, м. Кобеляки, Полтавська
обл., що перебуває на балансі ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки – укладення
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 163,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів;
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2) ФОП Старіковим О. В. на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення загальною площею 8,2 м2 за адресою: вул. Виноградна (Жовтнева), 13, м. Глобино, Полтавська обл., що перебуває на балансі Головного управління статистики у Полтавській області. Мета оцінки – продовження дії
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 231,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення другого поверху навчального корпусу № 1
площею 2,0 м2 та частини нежитлового приміщення третього навчального корпусу
№ 2 площею 2,0 м2 за адресою: вул. Остроградського, 2, м. Полтава, що перебуває
на балансі Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка.
Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 187,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення на другому поверсі навчально-лабораторного
корпусу (біля буфету) площею 2,0 м2, частини нежитлового приміщення на другому
поверсі морфологічного корпусу (біля ліфтів) площею 2,0 м2, частини нежитлового приміщення на третьому поверсі морфологічного корпусу (біля ліфтів) площею
2,0 м2 за адресою: вул. Шевченка, 23, м. Полтава, що перебувають на балансі
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Мета оцінки – укладення
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 231,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення на першому поверсі учбового корпусу № 1
площею 6,0 м2 та частини нежитлового приміщення на другому поверсі учбового
корпусу № 4 площею 2,0 м2 за адресою: вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, що
перебуває на балансі Полтавська державна аграрна академія. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 187,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення площею 152,0 м2 за адресою: вул. Шевченка, 2а,
с. Потоки, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., що перебуває на балансі ПД УДППЗ
«Укрпошта». Мета оцінки – укладення договору оренди.Вартість виконаних робіт –
1 231,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення площею 8,0 м2 за адресою: вул. Європейська,
1, м. Пирятин, Полтавська обл., що перебуває на балансі ПД УДППЗ «Укрпошта».
Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 187,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
3) юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення
оцінки державного майна:
нежитлового приміщення площею 29,7 м2 за адресою: вул. Миру, 1, с. Скороходове (Артемівка), Чутівський р-н, Полтавська обл., що перебуває на балансі ПД
УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 1 200,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Сумській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 25.01.2017

1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частина
нежитлового приміщення площею 12,4 м2 за адресою: м. Суми, вул. Герасима
Кондратьєва, 160 (балансоутримувач – Сумський національний аграрний університет) з метою продовження дії договору оренди визнано ПП ЕОФ «Апекс».
Строк надання послуг з оцінки – 3 календарних дні. Вартість надання послуг з
оцінки – 1 500,00 грн.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові
приміщення загальною площею 54,9 м2 за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 171а (балансоутримувач – Сумська дирекція Українського державного
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта») з метою продовження дії договору
оренди визнано ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 630,00 грн.
3. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 35,0 м2 за адресою: Сумська обл., м. Буринь, пл. Першотравнева, 28 (балансоутримувач – Фінансове управління Буринської районної державної
адміністрації) з метою передачі в оренду визнано ФОП Педченко А. М. Строк надання
послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 680,00 грн.
4. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові
приміщення загальною площею 961,3 м2 за адресою: Сумська обл., м. Конотоп,
вул. Чкалова, 1а (балансоутримувач – Політехнічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету) з метою продовження дії договору
оренди визнано ФОП Педченко А. М. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 680,00 грн.
5. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 20,7 м2 за адресою: Сумська обл., м. Шостка,
вул. Горького, 14а (балансоутримувач – Головне управління статистики у Сумській області) з метою передачі в оренду визнано ФОП Педченко А. М. Строк надання послуг
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 680,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 19.01.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: цех переробки деревини площею 423,5 м2, що перебуває на
балансі Державного підприємства «Кременецьке лісове господарство», за адресою:
вул. Березина, 111, м. Кременець, Кременецький р-н, Тернопільська обл. визнано
ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 700 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбулися 12.01.2017
Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходжен№
ня, балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ, контактний
з/п
телефон)

Вартість
робіт/
Переможець Мета проведенстрок
конкурсу
ня оцінки
виконання
1 900/5 ФОП Жари- Визначення
хін Ю. В.
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
2 600/3 ТОВ «СВК» Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
3 200/3 ФОП Соро- Визначення
кіна І. М.
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

1 Частина даху 5-поверхової будівлі навчального корпусу, інв. № 10314095, літ. «А-5», реєстровий номер
21188157.1.ТОЧВФГ002, загальною площею 14,0 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Сумська, 18/20, на балансі Харківського радіотехнічного технікуму, 21188157, тел. 731-17-11
2 Нежитлові приміщення в одноповерховій будівлі пошти загальною площею 44,3 м2 за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, с. Шелудьківка, вул. Леніна, 100б, на балансі
Харківської дирекції Українського державного підприємства
поштового зв’язку «Укрпошта», 22721970
3 Нежитлові приміщення на першому поверсі чотириповерхової
будівлі навчального корпусу (інв. № 103100003, літ. «А-4»)
площею 364,13 м2 та прибудинковий майданчик площею
276,0 м2, загальною площею 640,13 м2 за адресою: м. Харків,
просп. Леніна, 20, на балансі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, 02071205, тел. 707-60-80
4 Нежитлове приміщення – кімн. № 9 на 3-му поверсі
1 900/3
4-поверхової адміністративної будівлі з підвалом загальною
площею 14,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 26,
корпус № 4, на балансі Регіонального сервісного центру
МВС в Харківській області, 40112097, тел. (057) 707-35-13
5 Нежитлові приміщення – кімн. № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 2 500/3
16, 17, 20, 21, 22, 26, 27 на 4-му поверсі 5-поверхового
громадського будинку з навчальними майстернями та
кабінетами загальною площею 159,8 м2 за адресою: м.
Харків, вул. Бакуліна, 11, на балансі ДВНЗ «Харківський
коледж будівництва, архітектури та дизайну», 01275992,
тел. (057) 731-24-31
6 Нежитлові приміщення – кімн. № 3, 4, 9, 22 у підвалі та
1 980/5
кімн. № 43, 45, 66, 67, 68 на 2-му поверсі 6-поверхової
будівлі, інв. № 1, пам’ятка архітектури, загальною площею
215,5 м2 за адресою: за адресою: м. Харків, вул. Сумська,
1, на балансі ДУ «ДІП СЕД», 00190325, тел. (057) 731-18-90
7 Нежитлові приміщення – кімн. № 20 на 9-му поверсі
1 980/5
12-поверхової будівлі виробничого корпусу (літ. «А-12»)
загальною площею 23,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21а, на балансі ДП УДПІ «Укрміськбудпроект» (код
02497980)
8 Нежитлові приміщення – кімн. № 48, 49 (1/2) на пер1 600/4
шому поверсі триповерхового інженерного корпусу (інв. № 213101, літ. «А-3») реєстровий номер:
00190443.1.АААДКЖ693, загальною площею 8,5 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Весніна, 12, що перебувають на
балансі ДП «Український державний науково-дослідний
вуглехімічний інститут (УХІН)», 00190443
9 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 000/5
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 на 1-му поверсі
різноповерхової (4-6) виробничої будівлі, корпус № 5А,
загальною площею 1 509,69 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Григорія Рудика, 8, що перебувають на балансі ДНВП
«Об’єднання Комунар», 14308730, тел. (057) 707-01-72
10 Нежитлові приміщення – част кімн. № 19 (27,1 м2),
2 400/5
кімн. № 25, 26 та част. кімн. № 27 (70,6 м2) на 2-му поверсі 3-поверхового громадського будинку навчальновиробничого корпусу, загальною площею 116,0 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Морозова, 4/1, що перебувають на
балансі Харківського механічного технікуму ім. О. О. Морозова, 21188189, тел.: (057) 737-96-03, 784-42-84

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

Т. м. Утеченко
(дополіграфічна підготовка)

ФОП Соро- Визначення
кіна І. М.
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в
оренду
ФОП Соро- Визначення
кіна І. М.
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в
оренду
ФОП Мокров О. П.

ФОП Мокров О. П.

ФОП
«Бонс»

ПП «Радикал»

ПП «Радикал»

Адреса редакції:

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

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

Продовження таблиці

Вартість
робіт/
Переможець Мета проведенстрок
конкурсу
ня оцінки
виконання
Приміщення бази Барвінківської експлуатаційної дільниці 2 500/3 ФОП Соро- Визначення
загальною площею 178,3 м2, а саме: нежитлове приміщенкіна І. М.
вартості об’єкта
оренди з метою
ня одноповерхового гаража № 3 площею 108,3 м2 та часпередачі в
тина майданчика з бетонних плит площею 70,0 м2 за адреоренду
сою: Харківська обл., Барвінківський р-н, Іванівська Друга
сільська рада, що перебуває на балансі Балаклійського
міжрайонного управління водного господарства, 38332516,
тел.: (057) 492-62-26, 2-69-10, 2-63-26
Нежитловий 3-поверховий адміністративний корпус (літ.
4 500/4 ФОП «Бонс» Визначення
«А-3»): підвал – 6,5 м2, кімн. № І – 14,9 м2, кімн. № ІІІ –
вартості об’єкта
з метою продо26,8 м2, № IV – 22,5 м2, № V – 24,0 м2, перший поверх: кімн.
2
2
2
вження договору
№ 1-1 – 4,3 м , № 1-2 – 1,6 м , № 1-3 – 3,8 м , № 1-4 –
оренди
9,8 м2, № 1-5 – 3,4 м2, № 1-6 – 2,0 м2, № 1-7 – 19,8 м2,
№ 1-8 – 16,2 м2, № 2-1 – 14,3 м2; коридор № VI – 5,3 м2,
сходи № VII – 15,2 м2; технічне приміщення № VIII – 2,6 м2;
другий поверх: кімн. № 3-1 – 4,6 м2, № 3-2 – 1,6 м2, № 3-3 –
3,7 м2, № 3-4 – 15,6 м2, № 3-5 – 20,7 м2, № 3-6 – 16,6 м2,
№ 3-7 – 12,2 м2; сходи № IX – 21,7 м2; третій поверх: кімн.
№ 4-1 – 9,5 м2, № 4-2 – 1,2 м2, № 4-3 – 3,0 м2, № 4-4 –
15,3 м2, № 4-5 – 21,8 м2, № 4-6 – 16,0 м2, № 4-7 – 16,7 м2,
№ 4-8 – 4,4 м2, сходи № Х – 16,0 м2, загальною площею
393,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 80а, що
перебувають на балансі Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого» (код 02071139)
Нежитлове приміщення надбудови покрівлі (12,5 м2)
1 900/5 ФОП Жари- Визначення
та ділянка покрівлі на даху (7,2 м2) 3-поверхової будівлі
хін Ю. В.
вартості об’єкта
з метою продонавчального корпусу загальною площею 19,7 м2 за адревження договору
сою: просп. Перемоги, 55в, що перебуває на балансі
оренди
Харківського професійного ліцею будівництва, 02547814,
тел. 336-09-73
Нежитлові приміщення – кімн. № 5, 6, 21, 25 на цокольно- 2 200/4 ПФ Агент- Визначення
му поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі, загальство «Схід» вартості об’єкта
ною площею 39,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Мирооренди з метою
передачі в
носицька, 4, що перебувають на балансі ГУМВС України
оренду
в Харківській області, 08592313, тел.: (057) 700-29-16,
700-29-32, 700-29-27
Нежитлові приміщення на 1-му поверсі та у підвалі
3 200/3 ФОП Соро- Визначення
5-поверхового житлового будинку загальною площею
кіна І. М.
вартості об’єкта
315,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Р. Ролана, 9 (балансооренди з метою
передачі в
утримувач відсутній)
оренду

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходжен№
ня, балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ, контактний
з/п
телефон)
11

12

13

14

15

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки
державного майна, що відбувся 19.01.2017

Об’єкт: об’єкт групи А – «Будівля колишнього пожежного депо, літ. Б, загальною
площею 34,6 м2» за адресою: Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Львове, вул. Набережна б/н, без земельної ділянки, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні (наказ РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
від 16.12.2016 № 670). Вартість робіт – 2 700 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 99,9 м2 в будівлі
магазину за адресою: м. Херсон, вул. Некрасова, 234, що перебувають на балансі
державного підприємства «Підприємство Північної виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
(№ 90)», переможець конкурсу – ПП «Фрістайл-плюс». Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 800 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Черкаській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів,
що відбулися 16.01.2016

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення будівлі площею 30,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна наукова установа «Смілянське
спеціалізоване конструкторське бюро по обладнанню для цукрової промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Сім’ї Бобринських (вул. Артема), 112, м.
Сміла, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Фурман Ніна Володимирівна.
Дата оцінки: 31.12.2016. Переможцем конкурсу визнано СОД Драник Г. В. Термін
виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 1 715 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: гаражні бокси, позначені літерами Б, В, Г, Е на плані-схемі
будівель. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНТУ Український державний проектно-вишукувальний інститут «Укрцукропроект». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Добровольського, 3, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Асатрян
Оганнес. Дата оцінки: 31.12.2016. Переможцем конкурсу визнано ФОП Горопацька М.
В. Термін виконання роботи – 4 календарних дні, вартість послуг – 1 705 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень адмінбудівлі згідно з
план-схемою будівель та площі загального користування – 9,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНТУ Український державний проектновишукувальний інститут «Укрцукропроект». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Добровольського, 3, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Карапетян Гагік Рудікович. Дата оцінки: 31.12.2016. Переможцем конкурсу визнано КТ АЕО «Фатум-м».
Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 1 690 грн.
4. Назва об’єкта оцінки: службові приміщення колишнього АКАБ «Україна»,
а саме: адмінбудинок площею 205,3 м2, підвал площею 59,1 м2, гараж площею
64,2 м2, убиральня – 5,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Черкаська обласна державна адміністрація. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Соборна, 30, смт Бабанка, Уманський р-н, Черкаська обл. Платник робіт з
оцінки: Бабанська Селищна Рада. Дата оцінки: 31.12.2016. Переможцем конкурсу визнано ФОП Горопацька М. В. Термін виконання роботи – 6 календарних днів,
вартість послуг – 2 300 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі (кімн. 105, 106, УІ)
адмінбудівлі загальною площею 39,85 м2 (корисна площа – 29,5 м2, загального користування – 10,35 м2) . Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Житомирська (Щорса), 6, м. Сміла, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Якушин Андрій
В’ячеславович. Дата оцінки: 31.12.2016. Переможцем конкурсу визнано ФОП Гребченко
М. П. Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 1 720 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху
будівлі (кабінету в адмінприміщенні № 14) площею 17,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фінансова інспекція в Черкаській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. В. Чорновола, 157, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «ВВН». Дата оцінки: 31.12.2016. Переможцем
конкурсу визнано ФОП Горопацька М. В. Термін виконання роботи – 5 календарних
днів, вартість послуг – 1 715 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: приміщення на першому поверсі двоповерхової прибудови адмінбудівлі загальною площею 63,29 м2: з них корисна площа – 47,4 м2,
загального користування – 15,89 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Дашковича, 39, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Нечитайло Олександр Федорович. Дата оцінки: 31.12.2016. Переможцем конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТОВ «Землеустрій та оцінка». Термін
виконання роботи – 5 календарних днів, вартість послуг – 1 650 грн.
4. Назва об’єкта оцінки: приміщення на першому поверсі двоповерхової прибудови адмінбудівлі (прим. 1-62) загальною площею 30,06 м2 (з них корисна площа –
22,7 м2, загального користування – 7,36 м2). Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Дашковича, 39, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:
ФОП Сумська Олена Анатоліївна. Дата оцінки: 31.12.2016. Переможцем конкурсу
визнано ТОВ «Землеустрій та оцінка». Термін виконання роботи – 5 календарних
днів, вартість послуг – 1 650 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Волинській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,
якого буде залучено до проведення незалежної оцінки
державного майна, що відбувся 31.01.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності визнано
ТзОВ «Атлант» ЛТД для проведення незалежної оцінки майна:
приміщення частини першого поверху адміністративної будівлі площею 15,1 м2
за адресою: 45700, Волинська обл., м. Горохів, вул. Незалежності, 2; мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
продовження дії договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 440,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні;
частина складу-гаража (літер Б-1) площею 26,0 м2 за адресою: 44800, Волинська
обл., смт Турійськ, вул. Луцька, 6; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди; вартість
робіт з оцінки – 1 440,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні.
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