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Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437
Гаряча лінія Фонду державного
майна України

(044) 254-29-76
Безкоштовна гаряча лінія
з питань приватизації

Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ
Кіровоградська область

Окреме індивідуально визначене майно, що перебуває на балансі приватного
акціонерного товариства «Науково-виробниче об’єднання «Етал» (28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1):
шарнірно-панельне риштування, інв. № 025139, реєстровий номер
58714256.20ААВАГЕ088, приватизовано фізичною особою за 1 018,80 грн,
у т. ч. ПДВ – 169,80 грн;
шарнірно-панельне риштування, інв. № 025141, реєстровий номер
58714256.20ААВАГЕ090, приватизовано фізичною особою за 1 018,80 грн,
у т. ч. ПДВ – 169,80 грн;
шарнірно-панельне риштування, інв. № 025138, реєстровий номер
58714256.20ААВАГЕ087, приватизовано фізичною особою за 1 018,80 грн,
у т. ч. ПДВ – 169,80 грн;
шарнірно-панельне риштування, інв. № 025140, реєстровий номер
58714256.20ААВАГЕ089, приватизовано фізичною особою за 1 018,80 грн,
у т. ч. ПДВ – 169,80 грн;
установка свердлування отворів в залізобетоні ИЭ1806, інв. № 033890, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ107, приватизовано фізичною особою за 709,20
грн, у т. ч. ПДВ – 118,20 грн;
трансформатор зварювальний ДТМ-401, інв. № 031564, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ097, приватизовано фізичною особою за 1 418,40 грн,
у т. ч. ПДВ – 236,40 грн;
верстат для обробки деревних матеріалів «Лучеса» УОДМ-1, інв. № 030911,
реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ094, приватизовано фізичною особою за
897,60 грн, у т. ч. ПДВ – 149,60 грн;
естакада для циклону Ц-1050 та оборник, інв. № 025159, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ091, приватизовано фізичною особою за 3 204,00 грн,
у т. ч. ПДВ – 534,00 грн;
машина для шліфування дерев’яних підлог СО-155, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ115, приватизовано фізичною особою за 342,00 грн,
у т. ч. ПДВ – 57,00 грн;
машина для приготування та подавання жорстких розчинів, інв. № 024906,
реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ086, приватизовано фізичною особою за
3 069,60 грн, у т. ч. ПДВ – 511,60 грн;
машина мозаїчно-шліфувальна СО-111, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ116, приватизовано фізичною особою за 681,60 грн, у т. ч. ПДВ – 113,60 грн;
верстат довбальний, інв. № 023016, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ085,
приватизовано фізичною особою за 1 478,40 грн, у т. ч. ПДВ – 246,40 грн.
верстат круглопиляльний, інв. № 023015, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ084, приватизовано фізичною особою за 914,40 грн, у т. ч. ПДВ – 152,40 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Херсонська область

Будівля колишнього пожежного депо, літ. Б, загальною площею 34,6 м2 за адресою: Херсонська обл.., Бериславський р-н, с. Львове, вул. Набережна, б/н, що під
час приватизації не увійшла до статутного капіталу ПАТ «Бериславський елеватор».
Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в
електронній формі, за 29 894,40 грн, у т. ч. ПДВ – 4 982,40 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ
ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 10.05.2017 № 718)

(0-800) 50-56-46

Гідротехнічні споруди ставка за адресою: 89454, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, на території Ірлявської сільської ради за межами населених пунктів (сіл
Ірлява, Андріївка, Чабанівка) урочище «Кадобець».

передплата – 2017

ЛЬВІВСЬКА область

УСЕ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ – В офіційному ВИДАННІ

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

ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ!
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Назва об'єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля,
сховище для техніки площею 772,4 м2.
Адреса об'єкта: 82000, Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Старий Самбір, вул. Дністрова, 70.
Балансоутримувач: Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області. Код за ЄДРПОУ 04056411. Адреса балансоутримувача: 82000, Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. Лева Галицького, 40.
Відомості про об'єкт: одноповерхова цегляна будівля виробничо-складського
типу, розташована в периферійній зоні міста. Висота приміщень – 3,10 м; фундамент – бутобетонний; стіни та перегородки цегляні, перекриття – залізобетонні
плити на бетонних ригелях; покрівля рулонна суміщена; віконні заповнення відсутні; інженерні комунікації відсутні. Будівля потребує ремонту.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 255 500,00 грн. ПДВ – 51 100,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 306 600,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 30 660,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівліпродажу згідно з чинним законодавством; подальше відчуження об’єкта приватизації
до повної сплати його вартості можливе лише за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (1 відсотка)
від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001. Банк
одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів – РВ
ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 05.06.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» 9 червня 2017 р., час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні
у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на
участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а),
тел. (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

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

Назва об'єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля,
сховище для техніки площею 806,6 м2.
Адреса об'єкта: 82000, Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Старий Самбір, вул. Дністрова, 69.
Балансоутримувач: Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області. Код за ЄДРПОУ 04056411. Адреса балансоутримувача: 82000, Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. Лева Галицького, 40.
Відомості про об'єкт: одноповерхова цегляна будівля виробничо-складського
типу, розташована в периферійній зоні міста. Висота приміщень – 3,4 м; фундамент
залізобетонний стрічковий, під колонами бетонний старанного типу; стіни цегляні,
перекриття – залізобетонні плити на бетонних ригелях; покрівля рулонна суміщена; віконні заповнення відсутні; підлога вимагає відновлення бетонного покриття;
інженерне обладнання відсутнє. Будівля потребує ремонту.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 264 000,00 грн. ПДВ – 52 800,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 316 800,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 31 680,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівліпродажу згідно з чинним законодавством; подальше відчуження об’єкта приватизації
до повної сплати його вартості можливе лише за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (1 відсотка)
від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001. Банк
одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів – РВ
ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 05.06.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» 9 червня 2017 р., час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об'єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за №1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні
у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на
участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а),
тел. (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).
В інформації РВ ФДМУ по Львівській області про продаж об’єкта державної
власності – окремого індивідуально визначеного майна – нежитлового
приміщення площею 82,3 м2 разом із земельною ділянкою за адресою:
80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, 13, що перебуває на
балансі комунального підприємства «Червонограджитлокомунсервіс», опублікованій в газеті «Відомості приватизації» № 35-36 (1055-1056) від 10.05.2017
на стор. 1, заголовок слід читати: «Інформація про продаж на аукціоні
в електронній формі об’єкта комунальної власності групи А».

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

Назва об'єкта: нежитлова будівля суду загальною площею 378,5 м2.
Адреса об'єкта: Сумська обл., смт Велика Писарівка, вул. Грайворонська, 21.
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації
України в Сумській області.
Інформація про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля з підвалом. Доступ до приміщення здійснюється через окремий вхід. Має під’їзний шлях з твердим покриттям для
автотранспорту. Технічна характеристика об’єкта: фундамент цегляний, цоколь – залізобетонні блоки, стіни цегляні, перекриття – залізобетонні плити, покрівля – шифер,
підлога лінолеум та плитка, вікна та двері дерев’яні, внутрішнє оздоблення стін – шпалери та масляна фарба, стеля – побілка, інженерні комунікації – автономне опалення,
електропостачання в неробочому стані. Дата будівництва будівлі – 1976 рік.
Початкова ціна об'єкта без урахування ПДВ – 560 800,00 грн.
Початкова ціна об'єкта з урахуванням ПДВ – 672 960,00 грн, у т. ч. ПДВ –
112 160,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 67 296,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарних та екологічних
норм, правил пожежної безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна) у встановленому законодавством порядку, засоби
платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ
21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Кінцевий термін приймання заяв – 2 червня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 06.06.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об'єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
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Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
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 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3. Телефон для довідок (0542) 36-21-83.

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

Назва об'єкта: нежитлова будівля лазні загальною площею 182,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 20123, Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Крачківка, вул. Молодіжна, 28.
Відомості про об'єкт: одноповерхова цегляна будівля, в якій знаходиться
дев’ять кімнат загальною площею 182,3 м2. Рік побудови – 1977. Фундамент бутовий; перекриття – з/б плити; підлога бетонна; прорізи дерев’яні. Інженерні мережі:
електропостачання, водопостачання, каналізація, центральне опалення – не діючі.
Приміщення не використовуються. Загальний фізичний знос – 43,2 %, санітарнотехнічний стан задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 33 600,00 грн, ПДВ – 6 720,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 40 320,00 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта: подальше призначення та використання
об’єкта покупець визначає самостійно; забезпечити під час експлуатації об’єкта
виконання протипожежних та інших правил з утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; питання
користування земельною ділянкою під об’єктом приватизації покупець вирішує
самостійно відповідно до чинного законодавства.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007 в
ГУДКСУ в Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ
по Черкаській області (призначення платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь
в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 4 032,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319071002036 в ДКСУ, МФО 820172,
код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу:
«10% від початкової ціни об’єкта приватизації – нежитлової будівлі лазні загальною
площею 182,3 м2 (Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Крачківка, вул. Молодіжна,
28) в сумі 4 032,00 грн без ПДВ»).

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

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

Назва об'єкта: об’єкт незавершеного будівництва – 24-квартирний житловий будинок.
Адреса об'єкта: 3 пров. Червоної, 57б, м. Ромни, Сумська обл.
Балансоутримувач: ВАТ «Роменське АТП-15948».
Інформація про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт являє собою
3-поверхову будівлю з червоної цегли з підвалом. Фундаменти блочні, перекриття –
залізобетонні плити, покриття даху зруйновано. Внутрішні цегляні перегородки та
лоджії частково розібрані. Вікна, двері та внутрішнє оздоблення відсутнє.
Об’єкт розташований у периферійній зоні м. Ромни. Будівництво розпочато у
1991 році, припинено у 1995 році через брак коштів. Ступінь будівельної готовності –
30 %. На даний час об’єкт не охороняється, роботи з консервації не виконувалися.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,4804 га. Кадастровий номер
5924182300:02:001:0033. Цільове призначення: для індивідуального житлового,
гаражного і дачного будівництва. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 802 520,00 грн, у т. ч. ПДВ –
300 420,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 180 252,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Умови продажу об’єкта: завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в експлуатацію протягом 5 років з моменту підписання
акта приймання-передавання з можливістю зміни його цільового призначення;
виконувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища під час добудови об’єкта та введення його в експлуатацію; подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження для нового власника
об’єкта зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ
21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Винагорода організатору аукціону за виконання договору виплачується покупцем
у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єктів малої приватизації.
Аукціон в електронній формі буде проведено 07.06.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 14.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 16.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
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 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв – 2 червня 2017 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3. Телефон для довідок (0542) 36-21-83.

Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації,
т. 280-42-32
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Чернівецька область

Лазня разом із земельними ділянками за адресою: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Малятинці, вул. Дружби народів, 13, що перебувала на балансі ліквідованого ВАСТ «Нове життя». Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала
заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 125 800,00 грн, у т. ч. ПДВ –
20 966,67 грн (ціна продажу будівлі та споруд – 68 051,51 грн, у т.ч. ПДВ – 11 341,92
грн; ціна продажу земельних ділянок – 57 748,49 грн, у т. ч. ПДВ – 9 624,75 грн).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта соціальної сфери – «Спорткомплекс (фізкультурнооздоровчий комплекс із стадіоном)»

Назва об'єкта: об’єкт соціальної сфери (група Ж) – «Спорткомплекс
(фізкультурно-оздоровчий комплекс із стадіоном)».
Адреса об'єкта: 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кармелюка, 35.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191000, Публічне акціонерне товариство
«Південний гірничо-збагачувальний комбінат» за адресою: 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг.

17 травня 2017 року

Назва об'єкта: група інвентарних об’єктів – легковий автомобіль ВАЗ 2107 та
причіп «Турист» колишнього Українського державного підприємства управління по
комплектуванню будов машинобудівного комплексу «Укрмашкомплект».
Місцезнаходження об’єкта: Київська обл., с. Білогородка, санаторій «Лісова поляна».
Балансоутримувач: ОП «Укрмашкомплект», код за ЄДРПОУ 01886709, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4б.
Відомості про об'єкт: автомобіль – реєстраційний № 29713 КА; рік випуску –
1995; дата реєстрації: 10.09.1996; марка: ВАЗ; модель: 2107; тип: легковий седан –
В; номер шасі (кузова, рами): ХТА210740Т0938571; повна маса: 1 460,0 кг; об’єм
двигуна: 1 600; пробіг: 700 000,0 км; техогляд: 2007 рік (автомобіль з 2008 року
не експлуатувався, двигун в неробочому стані, значні ураження корозією; коробка передач потребує діагностики та ремонту; ходова частина – значні ураження
корозією; покришки, протектори зношені, потребують заміни; оббивка салону –
значні забруднення, пошкодження, потертості, розриви; кузов – кузові складові
КТЗ відновлювалися ремонтом (три і більше складових кузова), пошкодження
корозією на значних ділянках, спостерігаються наскрізні корозійні руйнування;
електрообладнання потребує відновлення, акумулятор відсутній; тормозна система: ремонт гальмівних валів, ремонт КТЗ та КТП, гальмівних дисків та барабанів,

проведення ремонту гідравлічних систем). Транспортний засіб несправний, не на
ходу, потребує повної заміни кузова, двигуна, протекторів, капремонту ходової
частини та електрообладнання;
автопричіп ШКЗ-01 «Турист» – реєстраційний № КІ 8815; рік випуску – 1993;
дата реєстрації: 01.04.1993; марка: ШЗК-01; модель: «Турист»; тип: причіп; номер
шасі (кузова, рами): 21375; розміри: 119х192х32; вантажопідйомність: 300,0 кг;
техогляд: 2007 рік. Кузов (елементи кузова) – пошкодження корозією на значних
ділянках; рама, вісь, ресори – значні ураження корозією; покришки, протектори –
зношені, потребують заміни; фарбування кузова – численне відшарування фарби
на значних ділянках; крила – уражені корозією, мають деформацію). Транспортний
засіб несправний, не на ходу, потребує ремонту.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 22 002,83 грн. ПДВ – 4 400,56 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 26 403,39 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання групи інвентарних об’єктів
визначає покупець.
Засоби платежу – грошові кошти.
Переможець аукціону (покупець) виплачує організатору – Товарній біржі «ІННЕКС» за проведення аукціону витрати у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ») та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації та ПДВ вносяться на р/р
№ 37184501900001 в ГУДКСУ у м. Києві, МФО 820019, код за ЄДРПОУ 19030825,
одержувач: РВ ФДМУ по м. Києву.
Грошові кошти у розмірі 2 640,34 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта вносяться на р/р № 37313080214093 в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 19030825, одержувач: РВ ФДМУ по м. Києву (призначення платежу: «10%
від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 2 640,34 грн»).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «ІННЕКС»
9 червня 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 15.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 5 червня 2017 р. до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Товарної біржи «ІННЕКС» на веб-сайті організатора аукціону: www.market.comminnex.com. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Товарної
біржи «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.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840
(зі змінами).
Ознайомитися з групою інвентарних об’єктів можна за адресою: Київська обл.,
с. Білогородка, санаторій «Лісова поляна», понеділок – п’ятниця з 9.00 до 16.00 з
дозволу РВ ФДМУ по м. Києву.
Отримати додаткову інформацію можна в РВ ФДМУ по м. Києву, адреса: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 331, понеділок – четвер з 9.00 до 17.00, п’ятниця – з
9.00 до 15.30; телефон для довідок 281-00-35.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва під розбирання

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

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12 червня 2017 р. до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 16 червня 2017 року, 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 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.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної біржи:
https://centrex.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити на адресу Центральної універсальної біржі: 36020, м. Полтава, вул. Стрітенська, 36, офіс 214, оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 9.00 до 17.00 за місцем його
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, тел. 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

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

Назва об'єкта: об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий
будинок № 1 (разом із земельною ділянкою).
Адреса об'єкта: Сумська обл., Сумський р-н, смт Низи, вул. 30 років Перемоги, 21.
Балансоутримувач: відсутній.
Інформація про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт являє собою монолітний фундамент (цемент, щебінь), який заглиблено в ґрунт на 2,0 м. Фундамент
залито під розміщення підвалу на 3 приміщення. Біля фундаменту розташовані
зруйновані рештки стін будинку.
Об’єкт розташований на окраїні смт Низи. Інженерні мережі до об’єкта не
підведено. На даний час об’єкт не охороняється, роботи з консервації не виконувались.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,1224 га. Кадастровий номер
5924755500:05:004:0150. Цільове призначення: для індивідуального житлового,
гаражного і дачного будівництва. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ –
12 535,00 грн, у т. ч. ціна земельної ділянки – 12 534,00 грн, ціна об’єкта – 1,00
грн.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням
ПДВ – 15 042,00 грн, у т. ч. ПДВ – 2 507,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 1 504,20 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Умови продажу об’єкта: завершити розбирання об’єкта незавершеного будівництва протягом 3 років з моменту підписання акта приймання-передавання;
виконувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час розбирання об’єкта; подальше відчуження об’єкта та земельної
ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливі лише за умови збереження для
нового власника об’єкта зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль
за їх виконанням.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ
21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Винагорода організатору аукціону за виконання договору виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єктів малої приватизації.
Аукціон в електронній формі буде проведено 07.06.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 12.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
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 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв – 2 червня 2017 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3.
Телефон для довідок (0542) 36-21-83.

Назва об'єкта: об’єкт незавершеного будівництва – шопи для складання сировини.
Адреса об'єкта: вул. Мурашка, 129б, с. Баничі, Глухівський р-н, Сумська обл.
Балансоутримувач: відсутній.
Інформація про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт являє собою будівлю прямокутної форми. Будівлю змонтовано із залізобетонних колон прямокутної
форми, залізобетонних балок, залізобетонних плит перекриття. Фундамент – збірні
залізобетонні башмаки.
Об’єкт розташований за межами с. Баничі, на відстані 300,0 м від траси Суми
– Глухів. Будівництво розпочато у 1990 році, припинено у 1995 році через брак
коштів.
Ступінь будівельної готовності – 30 %. Інженерні мережі до об’єкта не підведено. Територія не впорядкована. На даний час об’єкт не охороняється. Роботи з
консервації не виконувались, стан об’єкта задовільний.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,8626 га. Кадастровий номер
5921580400:05:001:0152. Цільове призначення: для промисловості – підприємств
іншої промисловості. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки
не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 105 108,00 грн, у т. ч. ПДВ –
17 518,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 10 510,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Умови продажу об’єкта:
завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в
експлуатацію протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передавання
з можливістю зміни його цільового призначення; виконувати вимоги екологічної
безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови об’єкта
та введення його в експлуатацію; подальше відчуження об’єкта можливе лише за
умови збереження для нового власника об’єкта зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який
здійснює контроль за їх виконанням.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ
21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Винагорода організатору аукціону за виконання договору виплачується покупцем
у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єктів малої приватизації.
Аукціон в електронній формі буде проведено 07.06.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
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 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв – 2 червня 2017 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3.
Телефон для довідок (0542) 36-21-83.

Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта входять: спортивний
комплекс – двоповерхова будівля, літ. А-2-3, загальною площею 3 566,3 м2; будівля адміністративно-побутового корпусу, літ. К-1, загальною площею 407,7 м2; тир,
літ. Б-1, загальною площею 129,3 м2; сарай, літ. З; вбиральня, літ. В-1, загальною
площею 18,9 м2; касса, літ. Е; касса, літ. Ж; трибуна, літ. ІХ; гостьова трибуна, операторна, літ. Г-1, загальною площею 63,2 м2; навіс, літ. Д; футбольне поле, літ. ІІІ;
футбольне поле, літ. ІV; сектор штовхання ядра і метання дисків, літ. ХІІІ; тенісний
корт, літ. VІ; хокейний майданчик, літ. VІІ; бігова доріжка, літ. ХІІ; запобіжна зона,
літ. ХІV; дренаж; паркан, літ. № 1-6, № 8-9, № 11-18; майданчики та тротуари, літ.
І, ІІ, Х; водопровід; лісонасадження та інше рухоме майно – в кількості 17 од. Земельна ділянка під об’єкт не відводилась.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 15 685 876,00 грн, ПДВ – 3 137 175,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 18 823 051,20 грн.
Умови продажу: використовувати об’єкт приватизації зі збереженням профілю
діяльності; забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх технічних, санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації,
покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством
України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх
виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; покупець зобов’язаний протягом
30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу
сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни
продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час

розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 1 882 305,12 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової ціни
об’єкта соціальної сфери (група Ж) – «Спорткомплекс (фізкультурно-оздоровчий
комплекс із стадіоном)», розташованої за адресою: 50000, Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Кармелюка, 35).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 12
червня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.соm.ua) 16 червня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Української універсальної біржи (http://
www.uub.соm.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної
біржи (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, кімн. 38) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
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державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до
17.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва – з 12.00 до 12.45, тел. (056)
744-11-41.

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

Назва об'єкта: лазня з обладнанням.
Адреса об'єкта: 20400, Черкаська обл., м. Тальне, вул. Кар’єрна, 1б.
Балансоутримувач: ТОВ «Тальнівський щебзавод» (код за ЄДРПОУ
01375038).
Адреса балансоутримувача: 20400, Черкаська обл., м. Тальне, вул. Кар’єрна, 1.
Інформація про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля з ґанками (літера З-І)
загальною площею 260,6 м2. Фундаменти бетонні; стіни, перегородки цегляні; перекриття – з/б плити; покрівля – толь; підлога – керамічна плитка. До складу будівлі
входять: приміщення лазні площею 105,1 м2, рік будівництва – 1952 та приміщення
душевої-гардеробної площею 155,5 м2, рік будівництва – 1966. Об’єкт використовується за призначенням. Загальний фізичний знос – 36,60 %, санітарно-технічний
стан – задовільний. До будівлі підведені мережі електропостачання, водопостачання, каналізація, центральне опалення. Під’їзні шляхи мають тверде покриття.
Об’єкт розташований на території ТОВ «Тальнівський щебзавод».

КОНКУРСИ З відбору розробників
документації із землеустрою
СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про проведення
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
з метою продажу об’єктів приватизації

І. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою
(встановлення розміру та меж земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами, закріплення меж
земельної(них) ділянки(нок) межовими знаками, проведення робіт з присвоєння
кадастрового номера земельній ділянці, погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання витягу з Державного
земельного кадастру, підготовка інших документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
1. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташовано державне майно – об’єкт незавершеного будівництва – металевий модуль. Місцезнаходження об’єкта: вул. Ярківська, 2, м. Конотоп, Сумська обл.
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт
із землеустрою.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 01.09.2000
№ 1826, витяг з рішення Конотопської міської ради ХV сесії VII скликання від
28.07.2016 про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації.
2. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташовано державне майно – нежитлова будівля (А-1) загальною
площею 224,9 м2, вбиральня У, разом із земельною ділянкою. Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., м. Кролевець, вул. Грушевського (Радянська), 29.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,05 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 08.07.2014
№ 2127, рішення сесії Кролевецької міської ради від 26.10.2016 «Про надання дозволу на виготовлення документації із землеустрою».

Обладнання: шафи для спецодягу (інв. № 360) – 28 шт., рік виробництва – 1974,
фізичний стан задовільний; пральна машина (інв. № 361), рік виробництва – 1971,
фізичний стан задовільний; пральна машина (інв. № 362), рік виробництва – 1968,
фізичний стан незадовільний.
Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна без ПДВ – 70 525,00 грн., ПДВ – 14 105,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 84 630,00 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності; покупець повинен здійснювати
заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання
санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил
пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України; питання використання
земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно
згідно з чинним законодавством після підписання акта приймання-передачі об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158,
одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області. (призначення платежу: «Плата за
реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 8 463,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158; банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни
об’єкта приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12 червня 2017 р. до 17.00.

Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 16 червня 2017 року, час початку торгів
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 51, оф. 11) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з
10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області. Додаткову інформацію
можна отримати за телефоном (0472) 37-26-61.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404, тел.:
(0472) 37-26-61.

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; витяг з Державного земельного
кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали
та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
ІІ. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації (встановлення розміру та меж
земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами, закріплення меж земельної ділянки межовими
знаками, проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці,
погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання витягу з Державного земельного кадастру).
3. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташовано державне майно – будівля магазину. Місцезнаходження
об’єкта: Сумська обл., м. Тростянець, пл. Шухляєва (Комсомольська), 1а, що обліковується на балансі ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник».
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 150 м2.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 14.11.2002
№ 2012 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; витяг з Державного земельного
кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
Умови конкурсів.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Сумській області у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На
конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта
та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи
з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із
землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних
осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, крім осіб, які через
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідній орган дер-

жавної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів
претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ
(для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід
роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема,
має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити
претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення)
для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору
виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурс відбудеться 14.06.2017 о 14.00 за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2, РВ ФДМУ по Сумській області. Місцезнаходження комісії: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області.
Телефон для довідок (0542) 36-21-83.
Останній день подання конкурсної документації – 12.06.2017 до 17.00.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області (кімн. 9).

ПІДСУМКИ
IНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою для підготовки до продажу
земельної ділянки державної власності, на якій розташований
об’єкт, що підлягає приватизації, що відбувся 12.05.2017

За результатами конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою щодо
виготовлення документації із землеустрою для підготовки до продажу земельної ділянки, на якій розташований об’єкт державної власності групи Д – незавершене будівництво лазні за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н,
с. Думанці, вул. Благовісна, 89а, переможцем визнано приватне підприємство
«Геотоп-Сервіс».

оренд а

Департамент орендних відносин, т. 200-34-39
Департамент орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу управління
з/п
1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство освіти
і науки України
3 Міністерство освіти
і науки України
4 Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
40787802, ДВНЗ «Криворізький педагогічний університет», м. Кривий Ріг, Нежитлове вбудоване при40787802.1.РШШМВД228 м. Кривий Ріг, просп.
8,9
33 057,00
1 рік
Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксеропросп. Гагаріна, 54, тел. (0564) 71-76-74
міщення
Гагаріна, 26
копіювання документів
01116130, Дніпропетровський національний університет залізничного тран- Нежитлове вбудоване при01116130.1.ЯОЧПКЧ079 м. Дніпро, вул. Лаза9,5
77 000,00
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта з продажу канцтоварів та суб’єкта господаспорту ім. ак. В. Лазаряна, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, тел. 776-59-47
міщення
ряна, 2
рювання, що здійснює побутове обслуговування населення (фотопослуги)
02541728, Нікопольський професійний ліцей, м. Нікополь, просп. Трубників, Частина нежитлового вбудо- Інформація відсутня
м. Нікополь, просп.
2,0
7 315,00
1 рік
Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари (кавовий
16, тел. (05662) 2-31-70
ваного приміщення
Трубників, 16
автомат)
188311, Державне підприємство «Український інститут по проектуванНежитлові приміщення техніч- Інформація відсутня
м. Дніпро, вул. Сі68,2
544 230,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають
ню металургійних заводів», м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 17,
ного поверху, частина даху
чеславська Набережпослуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунітел. (056) 756-25-23
на, 17
кацій, які надають послуги доступу до Інтернету
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській 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».

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

Назва органу управління

1 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
2 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
3 Міністерство юстиції України

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

найменування

02968154, Державне підприємство «Житомирторф», 10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 25, тел./факс (0412) 22-78-95
02968154, Державне підприємство «Житомирторф», 10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 25, тел./факс (0412) 22-78-95
34900660, Головне територіальне управління юстиції у Житомирській області, 10014, м. Житомир, майдан Соборний, 1, тел./факс (0412) 22-52-87, 47-39-12

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
02968154.1. ИШЦЧЮШ001. м. Житомир, вул. Велика
25,7
78 993,00
2 роки 364 дні
Розміщення фотостудії
Бердичівська, 25
02968154.1. ИШЦЧЮШ001. м. Житомир, вул. Велика
16,4
51 697,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса – магазину
Бердичівська, 25
34900660.1.УГЛЮОЖ023 м. Житомир, майдан Со9,1
67 079,00
2 роки 11 місяців Надання юридичних послуг
борний, 1
реєстровий номер майна

Нежитлове приміщення (кабінет) в
адмінбудівлі (літ. А)
Нежитлове приміщення (кабінет) в
адмінбудівлі (літ. А)
Частина вестибуля на другому поверсі
будівлі (літ. А)

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

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

Назва органу управління

1 Міністерство освіти і науки
України

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

найменування

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
01242892.1.АААДДЛ874 м. Запоріжжя, вул. Неза4,0
14 443,00
2 роки 364 дні
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове
лежної України, 43а
обслуговування населення (міні-пральня)
реєстровий номер майна

01242892, ДВНЗ «Запорізький будівельний коледж», 69037, м. За- Частина нежитлового приміщення № 32
поріжжя, вул. Незалежної України, 43, тел. (061) 224-08-97
першого поверху гуртожитку (літ. А-5)

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел.: (061) 226-07-89,
226-07-88, 226-07-87, 227-07-85. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п
1

Назва органу управління

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

Державна служба статис- 02360599, Головне управління статистики в Івано-Франківській області,
тики України
76000, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6, тел. (0342) 79-20-77

найменування

реєстровий номер майна

Приміщення адмінбудівлі 02360599.1. АААДЕЕ956

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна за незалежною максимально можливий
загальна площа, м2
мета використання
оцінкою, грн
строк оренди
Івано-Франківська обл.,
79,0
109 889,00
2 роки 11 місяців
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продом. Рогатин, вул. Кудрика, 10
станом на 30.09.2016
вольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
місцезнаходження

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 відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна за незалежною
загальна площа, м2
оцінкою, грн
08564280, Державна установа «Кременчуцька виховна колонія», вул. Лікаря О. Бо- Частина нежитлового приміщен- 08564280.18.МОДССИ044 вул. Лікаря О. Богаєвського, 10/30, м. Кре46,6
52 400,00
гаєвського, 10/30, м. Кременчук, Полтавська обл., тел. (05366) 2-31-29
ня будівлі гаража
менчук, Полтавська обл.
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

максимально можливий
строк оренди
2 роки 11 місяців

мета використання
Склад

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. 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».
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4
ТЕРНОПІлЬСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Тернопільській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

вартість майна за
максимально
загальна
незалежною оцінкою можливий строк
мета використання
площа, м2
без ПДВ, грн
оренди
411,6
589 250,00
2 роки
Для ведення господарської
11 місяців
діяльності, пов’язаної із
заготівлею, зберіганням та
оптовою торгівлею зерном
236,3
303 590,00
10 років
Під складські приміщення

1 Міністерство аграрної 37199618, Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної Будівлі і споруди бази матеріально-технічного постачання: будівля прохідної 37199618.38.РБИЮКО1376; 37199618.38.РБИЮвул. Л. Українки, 9г,
політики та продоволь- промисловості «Укрспирт», 07400, вул. Гагаріна, 16, м. Бровари, ваги (будівля бази МТП) (літ. «А»); будівля котельні (літ. «Д»); огорожа мета- КО1378; 37199618.38.РБИЮКО1396; 37199618.38.РБИ- смт Дружба, Терества України
Київська обл., тел. (044) 284-04-90
лічна 15 пог. м; під’їзні дороги 1 000 пог. м; пожежний резервуар 75 м3;
ЮКО1394; 37199618.38.РБИЮКО1395; 37199618.38. бовлянський р-н,
РБИЮКО1548; 37199618.38.РБИЮКО1551
Тернопільська обл.
електролінія 200 пог. м; димова труба (вис. 20 пог. м, діаметр 0,4 м)
2 Тернопільська обласна 33866581, Департамент агропромислового розвитку Тернопіль- Частина нежитлового приміщення гаражів літ. «А» поз. І, ІІ ІІІ
33866581.2.ШИВУИЮ175
вул. Микулинецька,
державна адмініської обласної державної адміністрації, 46001, вул. Князя Ост18, м. Тернопіль
страція
розького, 14, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-47-60, 52-00-92
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об'єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно
до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

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

Назва органу
управління

1 ХОДА

02498530, Департамент містобудування та
архітектури Харківської обласної державної адміністрації, 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64,
тел. (057) 700-36-52, 700-36-48

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна за
максимально
загальна
незалежною оцінкою можливий строк
місцезнаходження
мета використання
площа, м2
без пдв, грн
оренди
м. Харків, вул. Чер102,1
770 200,00
2 роки 11 місяців Надання послуг з працевлаштування, у т. ч. інвалідів, учасників
нишевська, 14
АТО, та включене Державною службою зайнятості до переліку
суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва
у працевлаштуванні, та суб’єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними
роботи в Україні в інших роботодавців
м. Харків. вул. Не844,1
2 350 079,80
2 роки 11 місяців Розміщення камер схову на площі 71,6 м2 (кімн. № 12, 13, 14 на
мишлянська, 56а
1-му поверсі) та суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення на площі 772,5 м2 (підвал – кімн.
№ II, IV, VI, VII, VIII загальною площею 385,9 м2, 1-й поверх –
кімн. № 3, 4, 10, 16 загальною площею 228,7 м2 та 2-й поверх –
кімн. № 47, 53, 54, 55, 56, 57 загальною площею 157,9 м2)
м. Харків, вул. Пуш175,2
433 800,00
2 роки 11 місяців Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної
кінська, 79
групи

реєстровий номер майна

Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 в одноповерховій будівлі, інв. № 10310064, № 10310056, пам’ятка архітектури

–

2 РВ ФДМУ по Харків- Відсутній
ській області

Нежитлові приміщення підвалу – кімн. № ІІ, ІV, VI, VII, VIII загальною пло–
щею 385,9 м2, 1-го поверху – кімн. № 3, 4, 10, 12, 13, 14, 16 загальною
площею 300,3 м2 та 2-го поверху – кімн. № 47, 53, 54, 55, 56, 57 загальною площею 157,9 м2 у 3-поверховій споруді спортивного корпусу, літ.
А-3, вартість якої під час приватизації не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Кондиціонер»
3 Міністерство освіти 02071180, Національний технічний універсиНежитлові приміщення – кімн. № 1-14, 1-15, 1-17, 1-18, ХІІ, ХІІІ,
–
і науки України
тет «Харківській політехнічний інститут», 61002,
ХІV на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі учбового корпусу У-5, інв.
м. Харків, вул. Фрунзе, 21, тел.: (057) 707-66-00, № 1031000169, літ. Ж-4
707-66-01
4 Міністерство освіти 01275992, ДВНЗ «Харківський коледж будівниНежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 6 у підвалі різноповерхової
–
м. Харків,
91,2
527 700,00
2 роки 11 місяців Розміщення їдалень, буфетів, що не здійснюють продаж товарів
і науки України
цтва, архітектури та дизайну», 61003, м. Харків,
(3-4) будівлі учбового корпусу, інв. № 60580, літ. А-4
вул. Квіткипідакцизної групи, у навчальних закладах
вул. Квітки-Основ’яненка, 4/6, тел. (057) 731-24-31
Основ’яненка, 4/6
5 Міністерство освіти 00493741, Харківський національний технічний
Нежитлове приміщення – кімн. № 4 (за техпаспортом) на 3-му поверсі
00493741.1.БЕШСНП 7522 м. Харків, пр. Мос87,2
529 300,00
1 рік
Розміщення учбового класу для здійснення освітньої діяльності
і науки України
університет сільського господарства імені Петра 4-поверхової будівлі навчального корпусу, пам’ятка архітектури, інв.
ковський, 45
з підготовки водіїв транспортних засобів (у понеділок, середу та
Василенка, 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел.: № 103289627 та № 103289628, літ. А-4
п’ятницю з 16.00 до 18.00)
(057) 700-38-88, 700-39-14
6 Управління культури 04807811, ДП «Харківський будинок грамплатівок» Нежитлові приміщення – частина торгового залу № 48д (S=37,4 м2) та
–
м. Харків, вул. Сум43,4
427 700,00
2 роки 6 місяців Розміщення об’єктів з продажу театральних квитків
і туризму Харківської Департаменту культури і туризму Харківської об- підсобна № 49 (S=6,0 м2) у підвальній частині адміністративного будинку
ська, 25
обласної державної ласної державної адміністрації, 61057, м. Харків, ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М.В.
адміністрації
вул. Сумська, 25, тел. (057) 750-61-05
Лисенка», інв. № 001
7 Міністерство охоро- 02010936, Національний фармацевтичний універси- Частина технічного поверху 9-поверхової будівлі гуртожитку, інв.
02010936.1.ААААЛБ021 м. Харків,
10,0
45 900,00
1 рік
Розміщення телекомунікаційного обладнання
ни здоров’я України тет, 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53, тел.: (057) № 00102004, літ. Б
вул. Зубенка,11а
706-35-81, 706-15-03
8 Міністерство охоро- 01896866, Харківський національний медичний уні- Нежитлові приміщення – частина холу площею 17,0 м2 та кімн. № 9 на 1-му
01896866.5.НЧИЮЦЛЗ973 м. Харків, вул. Тек33,6
194 400,00
2 роки 11 місяців Розміщення аптеки, що реалізує готові ліки
ни здоров’я України верситет, 61022, м. Харків, просп. Науки, 4, тел.: поверсі різноповерхової (3-7) будівлі з двома 3-поверховими прибудованими
стильна, 4
(057) 707-73-80, 700-41-32
корпусами «А» та «В» Навчально-наукового медичного комплексу «Університетська клініка» ХНМУ (поліклініка), інв. № 10310018
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.
9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Хмельницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

1 Міністерство освіти
і науки України
2 Державна казначейська
служба України

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
–
вул. Свободи, 36, м. Хмельниць127,8
506 636,00
1 рік
Розміщення: видавництва видавничої продукції (78,1 м2); ксерокий, 29000
копіювальної техніки для надання послуг населенню (49,7 м2)
37804204.1.АААЖГБ955 вул. Грушевського,49, м. Горо21,4
38 709,00
2 роки 11 місяців Розміщення фотоательє
док, Хмельницька обл., 32000

реєстровий номер майна

місцезнаходження

02070803, Донецький національний університет імені Василя Стуса,
Приміщення на третьому поверсі
вул. 600-річчя, 21 м. Вінниця, 21021, тел. (0432) 50-89-30
адміністративної будівлі
37804204, Управління Державної казначейської служби України у Горо- Приміщення на третьому поверсі
доцькому районі Хмельницької області, вул. Грушевського, 49, м. Го- нового службового приміщення
родок Хмельницька обл., 32000, тел. (03851) 3-11-63
Заяви про оренду зазначених об’єктів 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 один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЧЕРКАСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Державна судова
26261092, Територіальне управління Державної судової адмініЧастини нежитлового приміщення 26261092.1.АААИГБ293 вул. Гоголя, 316, м. Черкаси
2,0
10 800,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів
адміністрація України
страції України у Черкаській області, вул. Гоголя, 316, м. Черкаси, першого поверху
та ксерокопіювальної техніки для надання послуг із ксерокопіювання
тел. (0472) 37-33-41
документів
2 Міністерство оборони 35123606, Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс»,
Частина нежитлового приміщення
–
вул. Шевченка, 98, в/ч 1402,
115,6
34 680,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного об’єкта
України
вул. Надпільна, 222, м. Черкаси, тел. (0472) 32-88-07
будівлі солдатської чайної
м. Золотоноша, Черкаська обл.
3 Міністерство оборони
35123606, Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс»,
Нежитлова будівля складу з рам–
вул. Комарова,7а, м. Умань,
483,7
354 710,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного об’єкта та складу
України
вул. Надпільна, 222, м. Черкаси, тел. (0472) 32-88-07
пою та підвалом (літ. Г, Гпд, г, г’)
Черкаська обл.
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох
і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

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
загальна вартість майна за незалежною максимально можливий
мета використання
площа, м2
оцінкою, грн
строк оренди
1 Державне агентство водних
34654458, Деснянське басейнове управління водних ресурсів, 14017,
Нежитлові приміщення на першому поверсі 34654458.45.АААБЖБ596 м. Чернігів, вул. Генерала
323,0
531 034,17
2 роки 364 дні
Здійснення діяльності з ремонту авторесурсів України
м. Чернігів, просп. Перемоги, 39а, тел.: (04622) 4-40-77, 4-20-38
будівлі механічної майстерні
Бєлова, 11
транспорту
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».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

Назва органу управління

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

1 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

14311465, Державне підприємство «Державний проектний інститут «Діпроверф», 03110, м. Київ, вул. Преображенська, 25, тел. 275-97-66

2 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
3 Міністерство інфраструктури України

14308322, Українське державне виробниче підприємство «Ізотоп», 03680,
м. Київ, вул. Горького, 152, тел.: 226-30-80, 528-33-93
33148732, 195 Центральна база Державної спеціальної служби транспорту, 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 5, тел. 207-50-48

найменування

реєстровий номер майна

Нерухоме майно – частина нежитлових
приміщень на першому поверсі

–

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
м. Київ, вул. Преобра340,8
5 029 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення: кафе, що здійснює продаж товарів підакцизної
женська, 25
станом на 28.02.2017
групи (50,0 м2); кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи (290,8 м2)
м. Київ, вул. Антонови94,8
1 223 678,00
2 роки 11 місяців Здійснення проектно-вишукувальних та проектноча, 152
станом на 28.02.2017
конструкторських робіт
м. Київ, вул. Магніто1 546,89
16 415 400,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельних об’єктів з продажу продовольчих
горська, 5
станом на 28.02.2017
товарів, крім товарів підакцизної групи
місцезнаходження

Нерухоме майно – нежитлові при–
міщення
Нерухоме майно – сховище № 61,
–
склад № 30, склад № 26, склад № 23,
склад № 84
4 Міністерство освіти і науки 02544555, Київський професійний ліцей транспорту, 02092, м. Київ,
Нерухоме майно – приміщення столяр- 02544555.45.АААБИГ611 м. Київ, вул. Машиніс216,0
2 160 980,00
2 роки 11 місяців Розміщення виробництва столярних виробів
України
вул. Машиністівська, 1б, тел. 568-95-00, факс 568-95-55
ної майстерні в одноповерховій будівлі
тівська, 1б
станом на 31.01.2017
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

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 – нежитлове приміщення на першому поверсі навчального корпусу № 1 загальною
площею 29,0 м2 (реєстровий номер майна 01132330.5.КАТГНП102), що перебуває на балансі Київського коледжу комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету, за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 5.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.11.2016 становить 364 670,00 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 1 263,57 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення буфету,
що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою;
ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення
та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватиза-
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ції, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб;
забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і
псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та
правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат
за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку; на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен
сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на
розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди; внесений
завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та
надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору
оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового
платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний
надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна;
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди
протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору
оренди; у разі відмови від укладення або непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф
у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу.

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 10 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 15.30 на 10-й календарний день після дати
опублікування за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву (кімната № 102).
Ознайомитись з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно –
вигороджена частина нежитлового приміщення коридору на цокольному
поверсі будівлі навчального корпусу № 7 загальною площею 64,66 м2 (реєстровий номер майна 02070921.1.БДЧАХЯ031), що перебуває на балансі
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського», за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 37к.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.11.2016 становить 906 820,00 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 3 142,10 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення їдальні,
що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою;
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ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення
та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб;
забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і
псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та
правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат
за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку; на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен
сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на
розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди; внесений
завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та
надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору
оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового
платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний
надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна;
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди
протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору
оренди; у разі відмови від укладення або непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф
у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу.
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 30 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 15.40 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 50г,
Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву (кімната № 102).
 3. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно –
вигороджена частина нежитлового приміщення переходу на цокольному
поверсі будівлі навчального корпусу № 14 загальною площею 29,0 м2 (реєстровий номер майна 02070921.1.БДЧАХЯ038), що перебуває на балансі
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського», за адресою: м. Київ, вул. Політехнічна, 14б.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.11.2016 становить 326 000,00 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 1 129,58 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення буфету,
що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою;
ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення
та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб;
забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню
і псуванню, утримати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та
правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат
за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку; на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен
сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на
розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди; внесений
завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та
надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору
оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового
платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний
надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна;
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди
протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору
оренди; у разі відмови від укладення або непідписання у встановлений термін до-

говору 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 30 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 15.00 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали (для об’єктів 1 – 3):
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 інформаціїї про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032,
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву, в конверті з написом «На
конкурс», 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.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ військового майна
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
Житомирського військового інституту ім. С. П. Корольова
про проведення конкурсу на право оренди
нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Житомирський
військовий інститут імені С. П. Корольова, поштова адреса: 10004, м. Житомир,
просп. Миру, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військове майно – частина нежитлового приміщення казарми загальною площею 479,0 м2 в будівлі
№ 1/97 військового містечка № 1 та частина нежитлового приміщення казарми
загальною площею 5,0 м2 в будівлі № 1/97 військового містечка № 1 за адресою:
м. Житомир, просп. Миру, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.
Балансоутримувач: Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31 грудня 2016 р.
становить 1 419 572,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати за базовий місяць оренди –
лютий 2017 року становить 4 781,37 грн (без ПДВ) за умови використання частини нежитлового приміщення казарми загальною площею 479,0 м2 під розміщення
їдальні та буфету, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних
закладах та військових частинах. Початковий (стартовий) розмір орендної плати
за базовий місяць оренди – лютий 2017 року становить 224,59 грн (без ПДВ)
за умови використання частини нежитлового приміщення казарми загальною площею 5,0 м2 під продаж непродовольчих товарів.
Надалі орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси інфляції
згідно із законодавством.
Термін оренди – один рік.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням під розміщення
їдальні та буфету, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних
закладах та військових частинах, під продаж непродовольчих товарів; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта
оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; сплата завдатку у розмірі,

не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, протягом місяця
з моменту підписання договору оренди; своєчасна (щомісяця до 20 числа поточного
місяця) і в повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням індексу інфляції згідно із законодавством; відшкодовування витрат орендодавцю за комунальні послуги;
компенсація земельного податку під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконаний звіт незалежної оцінки майна та публікування оголошення; виконання капітального та поточних ремонту орендованого майна за власні
кошти без вимоги на відшкодування; страхування майна на користь орендодавця
на суму, не меншу ніж встановлена незалежною оцінкою; ефективне використання
об’єкта оренди відповідно до його призначення та умов договору оренди; заборона
приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу
орендну плату та забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані у п. 3.2 наказу ФДМУ
та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того: заяву про участь у конкурсі; проект
договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан
(платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, що
до нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір
місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 30 (тридцяти) календарних днів після опублікування оголошення за адресою: 03186,
м. Київ, вул. Антонова, 2/32, корпус № 97, а/с 37. Тел.: (044) 242-81-99.

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Біла Церква про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Біла Церква,
поштова адреса: 09117 м. Біла Церква, вул. Ярмаркова, 1 (фактичне розташування:
м. Біла Церква, вул. Ярмаркова, 1).
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення в будівлі, інв. № 220, площею 29,4 м2 за адресою: військове містечко № 50, Київська
обл., м. Біла Церква, вул. Гайок.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.08.2016
становить 74 916,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 936,45 грн (без
ПДВ) за базовий місяць оренди – серпень 2016 року за умови використання
згідно з постановою КМУ від 04.10.1995 № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» під «інше використання
нерухомого майна» (виготовлення труб). У подальшому орендна плата підлягає
щомісячному коригуванню на індекси інфляції.
Термін оренди – до трьох років.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта
оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; сплата завдатку у розмірі,
не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, протягом місяця
з моменту підписання договору оренди; своєчасна (не пізніше 15 числа, наступного
за звітним) і в повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням індексу інфляції;
встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями (до моменту
укладення прямих договорів, відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні
послуги); компенсація земельного податку під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконаний звіт незалежної оцінки майна та публікування
об’яви; виконання капітального та поточних ремонту орендованого майна за власні
кошти без вимоги на відшкодування; страхування майна на користь орендодавця на
суму, не меншу ніж встановлена за незалежною оцінкою; ефективне використання
об’єкта оренди відповідно до його призначення та умов договору оренди; заборона
приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу
орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані в п. 3.2 наказу ФДМУ
та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того: заяву про участь в конкурсі; проект
договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан
(платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, щодо
нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір
місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді»
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 20 календарних днів з дати опублікування цієї інформації за адресою: 09117, Київська
обл., м. Біла Церква, вул. Ярмаркова, 1. Тел.: (04563) 5-30-00, 5-30.

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

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 402,85 м2 на 1-му поверсі гуртожитку № 3 (літ. Б). Балансоутримувач: Вінницький національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 21021, м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів/Келецька, 11/102. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Пріорис». Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.:
43 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 28.03.2017: відновна – 258 428,74 грн; залишкова – 39 495,54
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 64-65 загальною площею 17,4 м2 на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі управління
заводу (літ. 1). Балансоутримувач: Державне підприємство «45 експериментальний механічний завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця,
вул. Стрілецька (колишня Червоноармійська), 57. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії
договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна
адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Скіф». Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 31.03.2017: відновна – 17 590,00 грн; залишкова – 8 536,00
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (бокси) загальною площею 189,1 м2. Балансоутримувач: Вінницьке регіональне управління
водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, Сабарівське шосе,
23. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди
державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65.
Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Суханов В. В.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком, шт.: 5 приміщень. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 31.03.2017: приміщення (інв. № 10310014) загальною площею 140,4 м2: відновна – 5 146,00 грн; залишкова – 0,00 грн; приміщення
(інв. № 10310050) загальною площею 48,7 м2: відновна – 33 052,00 грн; залишкова –
16 764,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: окремо розташована 1/антресоль-поверхова
будівля модуля «Кисловодськ» (літ. Ж) загальною площею 1 199,9 м2. Балансоутримувач: Державне підприємство «Вінницький завод «Кристал». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження
строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65.
Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ТОВ наукововиробниче підприємство «АСТОК». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 будівля. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом
на 31.03.2017: відновна – 476 561,13 грн; залишкова – 310 729,71 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 107 (28,6 м2),
№ 109 (43,8 м2) загальною площею 72,4 м2 на 1-му поверсі двоповерхової
будівлі господарського корпусу (навчальний корпус № 3). Балансоутримувач:
Вінницький коледж будівництва та архітектури Київського національного універси-
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тету будівництва і архітектури. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21001, м. Вінниця,
просп. Коцюбинського, 53. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу:
відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу
(0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки –
Київський національний університет будівництва і архітектури. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 01.04.2016: відновна – 109 994,00 грн; залишкова – 0,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 12, № 13
загальною площею 190,2 м2 гаража (літ. С). Балансоутримувач: Вінницька філія
Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Чехова, 7а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди
державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65.
Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ТОВ «ПродУкрСервіс».
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком, шт.: 2 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 26.04.2017: відновна – 33 535,14 грн; залишкова –
10 244,43 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 3 – № 8
загальною площею 128,8 м2 на 1-му поверсі будівлі банно-прального комбінату (літ. Б). Балансоутримувач: Вінницька філія Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Липовецька, 1. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432)
67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ТОВ «ПродУкрСервіс». Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 6
приміщень. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 26.04.2017: відновна – 37 154,00 грн; залишкова – 11 214,00
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина заасфальтованої площадки біля гуртожитку № 2 площею 6,0 м2. Балансоутримувач: Вінницький національний аграрний
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21008, м.Вінниця, вул. Сонячна,3.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65
Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Столярчук
В. Ю. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: частина площадки. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.03.2017: відновна – 2 035,00 грн; залишкова – 2 035,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.05.2017.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення част. № 1
(8,0 м2) № 2 (7,0 м2) загальною площею 15 м2 у підвалі морфологічного корпусу (літ. А). Балансоутримувач: Вінницький національний медичний університет
ім. М. І. Пирогова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Пирогова,
56. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди
державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65.
Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ПАТ комерційний
банк «ПРАВЕКС-БАНК». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 приміщення, 1 частина приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
станом на 01.09.2016: відновна – 13 337,31 грн; залишкова – 0,00 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.

 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 155,4 м2 у будівлі їдальні. Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Професійно-технічне училище № 21 м. Калинівки». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Нова Гребля, вул. Шкільна, 3. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса
замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Панасюк А. М. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 5
приміщень, 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 04.05.2017: відновна – 37 881,85 грн; залишкова – 0,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
№ 5 площею 4,0 м2 на 12-му поверсі 12-поверхової адміністративної будівлі
(літ. А). Балансоутримувач: Головне управління статистики у Вінницькій області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди
державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65.
Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ПП «РАДІОНЕТ».
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком, шт.: 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2017: відновна – 2 280,39 грн; залишкова – 200,25 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.
 12. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
№ 4 площею 4,0 м2 у будівлі навчального корпусу № 1 (літ. А). Балансоутримувач: Вінницький національний аграрний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Вінниця, вул. Сонячна, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника
конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з
оцінки – ПАТ «Державний ощадний банк України». Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 28.04.2017: відновна – 5 546,28 грн; залишкова – 3 827,45
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів
суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки. Вимоги
до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення
та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами. Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання
договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до
приймальні регіонального відділення за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 16.00). На
конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або
її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області
за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
Телефон для довідок 67-26-08.
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
22,0 м2. Балансоутримувач: ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України». Адреса: м. Дніпро, пров.
Феодосія Макаревського, 1а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Соя О. В.
 2. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
195,4 м2. Балансоутримувач: ГУ МВС України в Дніпропетровській області. Адреса:
м. Дніпро, вул. Троїцька, 20а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ТОВ «ПРОФРЕСУРС ДНІПРО».
 3. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
38,3 м2. Балансоутримувач: Марганецький коледж ДВНЗ «Національний гірничий
університет». Адреса: м. Марганець, вул. Лермонтова, 8. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Шевченко Ю. М.
 4. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
24,3 м2. Балансоутримувач: Навчально-методичний центр професійно-технічної
освіти у Дніпропетровській області. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 12. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Ексклюзив».
 5. Назва об'єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею
13,5 м2. Балансоутримувач: Навчально-методичний центр професійно-технічної
освіти у Дніпропетровській області. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 12. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Наумець М. В.
 6. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
65,25 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О.
Гончара. Адреса: м. Жовті Води, вул. Козацької Слави, 2. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Токарчук О. С.
 7. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
76,6 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Малиновського, 76. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ТОВ «ТРАКТ ПАРТС ГРУП 2013».
 8. Назва об'єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею
33,0 м2. Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Содель».
 9. Назва об'єкта: будівля приміщення охорони (літ. Т-1) площею 13,3 м2,
будівля гаражних боксів (літ. У-1) площею 155,0 м2, замощення площею
1 798,2 м2. Балансоутримувач: ГУ МВС України в Дніпропетровській області.
Адреса: м. Дніпро, просп. Пилипа Орлика, 11. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «ПРОФРЕСУРС ДНІПРО».
 10. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
124,4 м2. Балансоутримувач: ГУ МВС України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, 146. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «ПРОФРЕСУРС ДНІПРО».
 11. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 167,7 м2. Балансоутримувач: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Адреса: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Черкаське,
вул. Лісна, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ТОВ «Бриг 2012».
 12. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
42,6 м2. Балансоутримувач: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс».
Адреса: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Черкаське, вул. Лісна, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ТОВ «ШЕРІ ПЛЮС».
 13. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 131,06 м2
та навіс площею 18,7 м2. Балансоутримувач: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Адреса: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н,
смт Черкаське, вул. Лісна, 5. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Скаленко А. В.
 14. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 213,2 м2
та навіс площею 18,7 м2. Балансоутримувач: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Адреса: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н,
смт Черкаське, вул. Лісна, 5. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Гришина Л. В.
 15. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 61,44 м2
та навіс площею 18,7 м2. Балансоутримувач: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Адреса: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н,
смт Черкаське, вул. Лісна, 5. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ТОВ «ШЕРІ ПЛЮС».
 16. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
152,1 м2. Балансоутримувач: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс».
Адреса: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Черкаське, вул. Дачна, 5. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ТОВ «Бриг 2012».
 17. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
78,0 м2. Балансоутримувач: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс»
Адреса: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Черкаське, вул. Дачна, 5. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ФОП Козирєв Р. О.
 18. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 233,9 м2. Балансоутримувач: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Адреса: Дніпропетровська обл.,Новомосковський р-н, смт Гвардійське,
вул. Гагаріна, 13. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ТОВ «Бриг 2012».
 19. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 58,6 м2. Балансоутримувач: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Адреса: Дніпропетровська обл.,Новомосковський р-н, смт Гвардійське,
вул. Гагаріна, 13. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ТОВ «ШЕРІ ПЛЮС».
 20. Назва об'єкта: частина даху площею 9,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». Адреса: м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ТОВ «Інтелектуальні комунікації». Дата оцінки: 12.05.2017.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсна пропозиція;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких
робіт; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; інформація про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені керівником СОД та засвідчені печаткою.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (в календарних днях).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 24
травня 2017 року.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 30.05.2017 о 10.00,
телефон для довідок (056) 744-11-51.

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 14,9 м2 другого поверху будівлі адміністративно-побутового комбінату. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Відокремлений підрозділ «Шахта «Україна» ДП
«Селидіввугілля» (код за ЄДРПОУ 33621589). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., м. Українськ, вул. Богдана Хмельницького, 1. Мета проведення
оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник
послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: фізична особа – підприємець Хилиминюк А. С. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 1, 2 загальною площею 135,7 м2 будівлі складу: нежитлове вбудоване приміщення № 1
площею 65,6 м2; нежитлове вбудоване приміщення № 2 площею 70,1 м2
I – групи приміщень літ. А-1. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ДП «Маріупольський морський торговельний порт» (код за ЄДРПОУ 01125755).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Луніна, 99.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору
оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057)
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700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ПП
«ПАВО ГРУП». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 3 площею
12,5 м2 одинадцятої групи приміщень на другому поверсі будівлі складу генеральних вантажів першого району порту (літ. А-2). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Маріупольський морський торговельний порт» (код
за ЄДРПОУ 01125755). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Луніна, 99. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій
області, телефон (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ «СТТ». 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, № 2, № 3 – практичний
досвід з оцінки приміщень, частин будівель, окремих будівель.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Враховуючи вимоги листа Фонду державного майна України від 21.02.2017
№ 10-59-3320 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної
оцінки майна у IV кварталі 2016 року» 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’єктів нерухомого майна (нежитлові приміщення), становить 2,2 тис. грн.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27; 700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.

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

 Об’єкт оцінки: гідротехнічні споруди ставка площею 30,8 га (шахтний
водоскид з плоским металевим затвором 2*1,0 м та гребля довжиною 610 м).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: перебуває на меліоративному каналі МК (зарегульоване русло р. Водотий загальнодержавного значення), розташованому
на території Соболівської сільської ради за межами с. Долинівка Брусилівського
р-ну Житомирської обл. Балансоутримувач: Радомишльське міжрайонне управління водного господарства (Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Микгород,
107). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
30.04.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт
з оцінки – ТОВ «Долинівське».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є гідротехнічні споруди.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320) максимальна ціна послуг з оцінки
майна, що буде розглядатися конкурсною комісією, становить 6 500,00 грн.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному об’єкту оцінки до сектору управління персоналом та організаційної роботи РВ
ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел. для довідок 42-04-18.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення загальною площею
87,1 м2 (позиція № 28 – 58,5 м2 та позиція № 22 – 28,6 м2) на другому поверсі
адмінбудинку Хустського районного відділу статистики. Місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. І. Франка, 6. Найменування балансоутримувача: Головне управління статистики в Закарпатській області (тел. (03122) 3-5366). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса
замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Шаянські мінеральні води».
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки
(орієнтовна дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 94 за планом) площею 9,8 м2 другого поверху адміністративного будинку (літ. А). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с/р Соломонівська, МАПП
«Тиса», буд. 1. Найменування балансоутримувача: Державна фіскальна служба
України та в оперативному управлінні (користуванні) Закарпатської митниці ДФС
(тел. (0312) 64-96-04). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.
Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ СП «PST
Україна». Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата
оцінки (орієнтовна дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
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.

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

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 9 та частина приміщення спільного користування № 1 (площею 5,0 м2) загальною площею
21,4 м2 першого поверху будинку побуту (літ. А-2). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 80а. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Новомосковська філія
Концерну «Військторгсервіс». Платник робіт з оцінки: ФОП Артюх О. В. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2017
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 5 та частина приміщення спільного користування № 1 (площею 3,0 м2) загальною площею
11,5 м2 першого поверху будинку побуту (літ. А-2). Місцезнаходження об'єкта
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 80а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Платник робіт з оцінки: ФОП Гудемчук В. П. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 16 та частина приміщення спільного користування № 1 (площею 10,0 м2) загальною площею
42,4 м2 першого поверху будинку побуту (літ. А-2). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 80а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Платник робіт з оцінки: ФОП Печерей Т. Ю. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 6, 7, 8 та частина
приміщення спільного користування № 1 (площею 8,0 м2) загальною площею 34,3 м2 першого поверху будинку побуту (літ. А-2). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 80а. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Новомосковська
філія Концерну «Військторгсервіс». Платник робіт з оцінки: ФОП Федосенко І. В.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 12 до № 19 включно
загальною площею 282,3 м2 будівлі літ. Б, реєстровий номер 1239559.95.
ААББАА785, яка не увійшла до статутного капіталу ЗАТ «Запоріжбуд» у процесі
приватизації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Експресівська,
28. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору
оренди. Платник робіт з оцінки: ФОП Іолоп В. М. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 2 та частина приміщення спільного користування № 1 (площею 10,0 м2) загальною площею
43,3 м2 першого поверху будинку побуту (літ. А-2). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 80а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Платник робіт з оцінки: ФОП Лисицина К. В. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2017.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 245 другого поверху
п’ятиповерхової будівлі гуртожитку (літ. АА') загальною площею 17,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Бердянськ, вул. Морська, 55. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач
майна: Запорізький національний технічний університет. Платник робіт з оцінки:
Громадська організація «Здорове місто». Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.05.2017.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту
про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та
дату проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення); 3) конкурсна
пропозиція претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. У разі
невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання
претендент до участі в конкурсі не допускаються.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб.
№ 10) до 15.00 26.05.2017 (включно).
Конкурс відбудеться 01.06.2017 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.

ЛУГАНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки об’єкта оренди

 Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 71,9 м2,
що перебуває у підвалі адміністративно-побутового корпусу (інв. № 10310003). Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Будівельників, 39. Балансоутримувач: Рубіжанський професійний ліцей. Мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.04.2017. Платник: ФОП Дубиняк П. І.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи,
в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на
виконання таких робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; інформацію про претендента за
встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях, для об’єктів
нерухомого майна – не більше 5 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 29 травня 2017 р. о 10.00 в РВ ФДМУ по Луганській
області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області
не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульва. Дружби
Народів, 32а, тел. для довідок (06452) 4-23-48.
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ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об'єкта: нежитлове приміщення корівника площею 2 203,6 м2
(розміщення корівника). Місцезнаходження об’єкта: вул. Полтавська, 10б, с. Петрівка, Полтавський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: Полтавська державна
аграрна академія. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.05.2017. Строк виконання робіт: 5
календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт:
ТОВ «Агрофірма «Петрівське».
 2. Назва об'єкта: нежитлове приміщення площею 48,0 м2 (розміщення
офіса). Місцезнаходження об’єкта: вул. Строни, 21, м. Горішні Плавні, Полтавська
обл. Балансоутримувач: Вище професійне гірничо-будівельне училище. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.05.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних
днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: Заклад
об’єднання громадян «Полтавська обласна автомобільна школа Всеукраїнської
спілки автомобілістів».
 3. Назва об'єкта: асфальтований майданчик на виході з док-ангара АТБ
аеродрому В. Кохнівка площею 378,0 м2 (розміщення ангара). Місцезнаходження об’єкта: вул. Кагамлицька, 2, с. Рокитне, Кременчуцький р-н, Полтавська
обл. Балансоутримувач: Кременчуцький льотний коледж НАУ. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована
дата оцінки: 31.05.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ
по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «ЕЙР СЕРВІС».
 4. Назва об'єкта: приміщення котельні загальною площею 108,5 м2 (розміщення котельні). Місцезнаходження об’єкта: пл. Слави, 4/2, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.05.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Наше тепло».
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки)
та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за
наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення). Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у
тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеного ФДМУ, регіональне
відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом
оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме
майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 200,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, кімн. 415
до 26.05.2017 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться 01.06.2017
о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні
(вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча група
перебуває за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава,
36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

ХАРКІВСЬКА область

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
№
ПлоАдреса об’єкта
Дата
Назва об’єкта оцінки
Балансоутримувач
з/п
ща, м2
оцінки
оцінки
1 Відкрита площадка для тех- 2 530,0 м. Миколаїв, вул. За- ДП «Миколаївський мор- 31.05.17
нологічного обладнання та
водська, 23/9
ський торговельний порт»
відстою автомашин
2 Нежитлові приміщення
87,8 м. Миколаїв,
ДП «Миколаївський мор- 31.05.17
адміністративно-побутової
вул. Громадянський ський торговельний порт»
будівлі
узвіз, 1/1
3 Будівля адміністративно578,5 м. Миколаїв, вул. За- ДП «Миколаївський мор- 31.05.17
побутового корпусу
водська, 23/12
ський торговельний порт»
 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
ПлоАдреса об’єкта
Дата
Назва об’єкта оцінки
Балансоутримувач
з/п
ща, м2
оцінки
оцінки
1 Нежитлові приміщення: дільниці
3 114,0; м. Миколаїв,
ДП «Суднобудівний за- 30.04.17
збирально-зварювального цеху
513,72; вул. Адміраль- вод ім. 61 Комунара»
№ 3; конторські приміщення; по462,8 ська, 38
бутові приміщення
2 Нежитлові приміщення офіса
211,3 м. Миколаїв,
ДП «Суднобудівний за- 30.04.17
вул. Чкалова,
вод ім. 61 Комунара»
108е
3 Нежитлова будівля (літ. А-2);
3 026,7; м. Миколаїв,
Державна судова адмі- 30.04.17
нежитлове приміщення бомбосхо102,7 вул. Заводністрація України (опевища (літ. Апд)
ська, 11
ративне управління Миколаївського окружного
адміністративного суду)
4 Нежитлові приміщення цокольного
319,8 м. Миколаїв,
Служба автомобільних 31.05.17
та першого поверху адміністративвул. Галини
доріг у Миколаївській
ної будівлі
Петрової, 2а
області
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору організаційнодокументального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у
календарних днях – не більше 5 днів), запечатаних в окремому конверті; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою
(додаток 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190) (далі – Положення).
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів про наявність в
оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або додатково
залучаються ним, документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача,
виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності; письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента за встановленою
формою (додаток 4 до Положення).
Інформація про претендента складається відповідно до додатка 4 до Положення та містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт
з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в
Україні та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з
оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство
у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, відповідно до узагальненої інформації ФДМУ про середні значення ціни послуг з оцінки майна за IV квартал 2016
року за групами об’єктів становить: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення,
майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення пристроїв), – 2 200,00 грн; окремо розташованої будівлі – 3 800,00 грн; комплексу
будівель та споруд – 11 400,00 грн.
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№
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження, балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

Дата оцінки
Мета проведення оцінки

1 Нежитлове приміщення томильного відділення
На дату, Визначення вартості
(інв. № 203) загальною площею 50,0 м2 за адре- визначену об’єкта оренди до
орендодав- 200,0 м2 для погодження
сою: м. Харків, вул. Залютинська, 6, що перецем
буває на балансі ДП «Харківський механічний
розрахунку орендної
завод», 08248877, тел.: 372-74-46, 783-63-01
плати (за заявою від сторонньої організації)
2 Нежитлове приміщення томильного відділенНа дату, Визначення вартості
2
ня (інв. № 203) загальною площею 840,0 м
визначену об’єкта оренди до 200 м2
орендодав- для погодження розза адресою: м. Харків, вул. Залютинська, 6,
цем
що перебуває на балансі ДП «Харківський
рахунку орендної плати
механічний завод», 08248877, тел.: 372-74-46,
(за заявою від сторонньої
783-63-01
організації)
3 Частина холу 2-го поверху переходу між
18.04.17 Визначення вартості
7-поверховим учбово-лабораторним корпусом
об’єкта з метою продо«МЕТ» та центральним учбовим корпусом завження договору оренди
2
гальною площею 5,8 м за адресою: м. Харків,
вул. Маршала Бажанова, 17, що перебуває на
балансі Харківського національного університету
міського господарства імені О. М. Бекетова,
02071151, тел. 706-15-37
4 Частина коридору у підвальному приміщенні
20.05.17 Визначення вартості
триповерхової будівлі навчального корпусу (інв.
об’єкта з метою продо№ 10314095, літ. «А-5»), пам’ятка архітеквження договору оренди
тури, загальною площею 9,2 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Сумська, 18/20, що перебуває на
балансі Харківського радіотехнічного технікуму,
21188157, тел.: 731-17-11, 731-32-38
5 Частина нежитлового приміщення кімн. № 14
03.04.17 Визначення вартості
першого поверху триповерхової будівлі інженероб’єкта з метою продоного корпусу загальною площею 6,0 м2 за адревження договору оренди
сою: м. Харків, вул. Фрунзе, 21, що перебуває
на балансі Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут», 02071180,
тел. 707-66-00
6 Нежитлові приміщення на 1-му поверсі
07.04.17 Визначення вартості
2-поверхового приміщення виробничої майоб’єкта з метою продостерні загальною площею 20,9 м2 за адресою:
вження договору оренди
м. Харків, вул. Спортивна, 9, що перебувають на
балансі Професійно-технічного училища № 32 м.
Харкова, 02547903, тел.738-13-94

ФОП Крюков С. В.

МИКОЛАЇВСЬКА область

ДП «Харківський ДП «Харківський Інформація
механічний
механічний про замовнизавод»
завод»
ка/платника

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди

ФОП Кузнецова К. В.

 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення загальною
площею 9,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 4 будівлі (літ.
«А-5»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Митрополита Андрея,
5. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Зільник Ігор Михайлович.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 51,5 м2 одноповерхової будівлі гаража (літ. «Г-1»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Пекарська, 52. Балансоутримувач: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: м. Львів, вул. Пекарська, 52. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.04.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Танатос».
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (№ 323 – 328)
загальною площею 79,9 м2 на шостому поверсі будівлі. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. І. Франка, 61. Балансоутримувач: Філія «Львівський
проектний інститут» ДП МОУ «Центральний проектний інститут». 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. І. Франка, 61. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Спас Ростислав Ігорович.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 3, 4 загальною
площею 379,0 м2 у будівлі «К-1». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Курмановича, 1а. Балансоутримувач: 1 Об’єднаний загін Державної спеціальної
служби транспорту. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з 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. Курмановича, 1а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «БАР-СЕРВІС ЛЬВІВ».
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
нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі
ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення
та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71; 261-62-04.

Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, конференц-зал регіонального відділення.
Конкурсна документація подається до сектору організаційно-документального
та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області за чотири робочих дні (включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн.
38. Телефон робочої групи (0512) 47-04-11.

ТОВ «Базіс»

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

ТОВ Аудиторська фірма
«Ірбіс-Аудит»

ЛЬВІВСЬКА область

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), запечатаних в окремому конверті; документів (копії договорів на виконання
робіт з оцінки та копії актів приймання-передавання робіт з оцінки) щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією відносно
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).
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 21.02.2017 № 10-363320 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки
майна у IV кварталі 2016 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що
склалися у IV кварталі 2016 року для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема,
декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2,2 тис. грн, окремо розташованої будівлі – 3,8
тис. грн; комплексу будівель та споруд – 11,4 тис. грн; об’єкта незавершеного
будівництва – 7,4 тис. грн; цілісного майнового комплексу – 28,2 тис. грн; пакета
акцій – 36,0 тис. грн; необоротних активів (до 5 тис. од.) – 47,7 тис. грн; об’єкта
аукціону (один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до 1 000,0 м2 (1 га)) – 4,8 тис. грн; визначення розміру збитків, завданих державі, – 7,0 тис. грн; легкових транспортних засобів – 1,7 тис. грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5
днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі
необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою:
м. Харків, Театральний майдан, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після
опублікування цієї інформації. Тел. для довідок: (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки державного майна

 Об’єкт: нежитлове приміщення площею 22,4 м2 першого поверху будівлі (літ. А) за адресою: Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Кринки, вул. О.
Вишні, 213а. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Платник: ПАТ «Укртелеком». 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 для нежитлового приміщення, становить не більше ніж – 2,2 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015
м № 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 № 1: приміщення загальною площею 37,8 м2
(у т. ч. площа загального користування – 7,4 м2) на першому поверсі
адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Головне управління статистики у
Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: пров. Подільський, 2, м. Старокостянтинів, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення
договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 7956-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки – 0,596 га. Місце розташування земельної ділянки: пров. Подільський, 2, м. Старокостянтинів, Хмельницька обл. Дата оцінки – 31.05.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних
днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – ФОП Параїл Олена Миколаївна. Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею 26,4 м2
(у т. ч. площа загального користування – 6,4 м2) на першому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 14, м. Ізяслав, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки – 560,0 м2. Місце розташування земельної
ділянки: вул. Шевченка, 14, м. Ізяслав, Хмельницька обл. Цільове призначення земельної ділянки – обслуговування адмінбудівлі. Дата оцінки – 31.05.2017. Строк
виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Котюк Людмила Вікторівна. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель
(нерухомість комплексного використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 3: виробниче приміщення цеху переробки
деревини загальною площею 387,3 м2. Балансоутримувач – ДП «Кам’янецьПодільське лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта: вул. Грушевського,
3, смт Дунаївці, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу:
(0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом
на 31.03.2017 – 4 684,00 грн. Розмір земельної ділянки – 4,9826 га. Місце розташування земельної ділянки: вул. Грушевського, 3, смт Дунаївці, Хмельницька обл.
Цільове призначення земельної ділянки – ведення лісового господарства. Дата
оцінки – 31.05.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки –
ТОВ «Торговий дім «АБС». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення
та частини будівель (виробничо-складська нерухомість).
 Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення загальною площею 10,88 м2
(у т. ч. площа загального користування – 1,5 м2) на першому поверсі
навчально-виробничого комплексу. Балансоутримувач – Новоушицький коледж
ПДАТУ. Місцезнаходження об’єкта: вул. Подільська, 34, смт Нова Ушиця, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.04.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних
днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – ФОП Рогатин Микола Васильович. Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання – об’єкти, які поєднують два та більше способів використання).
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 30 травня 2017 р. (включно) до 17.00.
Конкурс відбудеться 6 червня 2017 р. о 10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій
області за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29000.

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

І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення, прибудоване до багатоповерхового будинку, загальною площею 133,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: при корпоратизації не увійшло до статутного капіталу та обліковувалось на балансі відкритого акціонерного товариства «Теком».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Суворова, 3, м. Монастирище, Черкаська
обл. Платник робіт з оцінки: Спілка сільськогосподарських товаровиробників Монастирищенського району. Дата оцінки: 30.04.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 105, 106 на першому
поверсі монастиря Василіанів площею 38,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний історико-архітектурний заповідник «Стара Умань».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Небесної сотні, 31, м. Умань, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: ФОП Кирик В. Ф. Дата оцінки: 30.04.2017.
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 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі будівлі (літ. А-2), а, п/д площею 1,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Регіональний сервісний центр МВС в Черкаській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Л. Українки, 21, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Фінансова компанія «Маклаут Пей». Дата оцінки: 30.04.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: кафе в навчальному корпусі № 3 площею 82,5 м2,
частина приміщення вестибуля в навчальному корпусі № 3 площею 6,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 79,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Короп С. Г. Дата оцінки: 30.04.2017.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення фойє навчального корпусу площею 2,0 м2 (банкомат). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
Національного університету цивільного захисту України. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Онопрієнка, 8, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПАТ Комерційний
банк «Приватбанк». Дата оцінки: 30.04.2017.
ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
 1. Об’єкт державної власності групи А  – нежитлові будівлі у складі: адміністративна будівля з підвалом (А, під. А); гараж, Б; вбиральня, Г;
огорожа,1; підпірна стіна, 2; огорожа, 3; ґанки, І, ІІ (20351, Черкаська обл.,
Уманський р-н, смт Бабанка, вул. Соборна, 30). Балансоутримувач – Черкаська
обласна державна адміністрація. Дата оцінки: 30.04.17.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається
з підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток
3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення)
разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
(абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення); пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не
більше 8 календарних днів), запечатану в окремому конверті.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина
нежитлового приміщення та частина нерухомого майна) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІУ 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 2 200,00 грн.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.
gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 23 травня 2017 р. до 16.00.
Конкурс відбудеться 29 травня 2017 р. об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі відділення поштового зв’язку площею 28,9 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Чернігівська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (Чернігівська дирекція ПАТ
«Укрпошта»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Вокзальна, 4. Платник робіт з оцінки – Чернігівське обласне управління АТ «Ощадбанк»
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею 21,7 м2
будівлі відділення поштового зв’язку. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Чернігівська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (Чернігівська дирекція ПАТ «Укрпошта»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Мринський шлях, 164. Платник робіт з оцінки – Чернігівська філія ПАТ «Укртелеком».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею
12,3 м2 будівлі відділення поштового зв’язку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (Чернігівська
дирекція ПАТ «Укрпошта»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл.,
Носівський р-н, с. Іржавець, вул. Центральна, 46. Платник робіт з оцінки – Чернігівська філія ПАТ «Укртелеком».

 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 20,2 м2 цокольного поверху будівлі спального корпусу (А-5). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Академія Державної пенітенціарної служби. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Шевченка, 103. Платник робіт з
оцінки – ТОВ «СПЕЦПЛЮС».
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі відділення поштового зв’язку площею 30,1 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Чернігівська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (Чернігівська дирекція ПАТ
«Укрпошта») Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Ніжинський р-н,
с. Вертіївка, вул. Миру (Леніна), 143а. Платник робіт з оцінки – філія – Чернігівське
обласне управління АТ «Ощадбанк».
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення будівлі відділення поштового зв’язку площею 21,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Чернігівська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (Чернігівська дирекція ПАТ
«Укрпошта»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Об’їжджа, 106а. Платник робіт з оцінки – філія – Чернігівське обласне управління АТ «Ощадбанк». Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області
(14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-2818. Телефакс замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника
конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua.
Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.
Наявність об'єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Максимальна вартість послуг – 2200,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 43, к. 320, тел. для довідок (0462) 672-818.

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

 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди (за заявою від
сторонньої організації).
Орієнтов№ Назва об’єкта
ПлоАдреса об’єкта
Балансоутри- Платник робіт з оцінна дата
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
мувач
ки об’єкта
оцінки
1 Нерухоме майно
17,1 м. Київ, вул. Здолбу- ДП «КДЗ
ТОВ «Реконструк31.05.17
нівська, 2
«Буревісник» ція та житловокомунальний сервіс»
2 Частина нежитло- 4,0 м. Київ, вул. Є. Свер- ДП «ДІСЕД»
ФОП Балашова О. І. 31.05.2017
вого приміщення
стюка, 15
 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Орієнтов№ Назва об’єкта
ПлоАдреса об’єкта
Платник робіт з
на дата
Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
оцінки об’єкта
оцінки
1 Нежитлові при108,3 м. Київ, вул. Демі- ДП Київський завод БО «Благодійний 30.04.17
міщення
ївська, 5а
«Імпульс»
фонд учасників
бойових дій «Єдність побратимів»
2 Нежитлове при- 101,6 м. Київ, вул. Ви- НТУУ «Київський полі- ТОВ «Їжак Ресто- 30.04.17
міщення
борзька, 3
технічний інститут ім. рація»
І. Сікорського»
3 Нежитлові при167,1 м. Київ, вул. Фіз- Національний універси- ТОВ «Інститут
30.04.17
міщення
культури, 1
тет фізичного вихован- спортивної травня і спорту України
матології»

Продовження таблиці

Орієнтовна дата
оцінки
4 Нежитлові при389,6 м. Київ, просп.
ДП «Укрсервіс Мін- ДП «Адміністра- 30.04.17
міщення
Перемоги, 14
трансу»
ція морських
портів України»
5 Частина нежитло2,0
м. Київ, вул. Еспла- ДП «НСК «ОлімпійПАТ АБ «Укргаз- 30.04.17
вого приміщення
надна, 42
ський»
банк»
6 Частина даху та 13,0 (у т. м. Київ, вул. Ри- Український науково- ТОВ «лайфселл» 30.04.17
технічного поч. 9,0 та бальська, 18
дослідний інститут
верху
4,0)
цивільного захисту
7 Гідротехнічні
27 889,5 м. Київ, вул. Про- ДП «Укрриба»
ФОП Лепков
30.04.17
споруди
мислова, 4
Д. В.
8 Нежитлове при60,9 м. Київ, вул. Еспла- ДП «НСК «ОлімпійГО «Національ- 31.05.17
міщення
надна, 42
ський»
ний олімпійський
комітет України»
9 Частина не2,0
м. Київ, вул. Вели- ДП «НСК «ОлімпійФОП Погорєлов 30.04.17
житлового прика Васильківський»
Г. В.
міщення
ська, 55
10 Частина не1,5 м. Київ, бульв.
Національний медич- ПАТ «Державний 30.04.17
житлового приТ.Шевченка, 13
ний університет ім. О. ощадний банк
міщення
О. Богомольця
України»
11 Нежитлове при48,7 м. Київ, просп.
Національний медич- ПАТ «Державний 30.04.17
міщення
Перемоги, 34
ний університет ім. О. ощадний банк
О. Богомольця
України»
12 Частина не30,0 м. Київ, вул. Е. По- ДВНЗ «Київський на- ФОП Бугрім А. В. 30.04.17
житлового притьє, 18
ціональний економічміщення
ний університет ім. В.
Гетьмана»
13 Нежитлове при- 30,24 м. Київ, просп.
ДП «Центральна учбово- МГО «Дарниць- 30.04.17
міщення
Академіка Глуш- тренувальна база по
кий рок-клуб»
кова, 9
ковзанярському спорту
«Льодовий стадіон»
 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Орієнтов№ Назва об’єкта Пло- Адреса об’єкта
Платник робіт з
Балансоутримувач
на дата
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
оцінки об’єкта
оцінки
1 Частина не42,1 м. Київ,
Київська міська дирекція Київська міська 30.04.17
житлових привул. ХрещаУДППЗ «Укрпошта»
профспілка праміщень
тик, 22
цівників зв’язку
2 Частина не2,0 м. Київ, просп. НТУУ «Київський поТОВ «Діджитал 30.04.17
житлових приПеремоги, 37к літехнічний інститут ім. І. Медіа Системс»
міщень
Сікорського»
3 Частина не1,0 м. Київ,
НТУУ «Київський поТОВ «Діджитал 30.04.17
житлового привул. Верхньо- літехнічний інститут ім. І. Медіа Системс»
міщення
ключова, 1/26 Сікорського»
Конкурси відбудуться 31 травня 2017 року о 15.00 у 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.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки
окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 31 травня 2017 року».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть 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 конкурсах 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 конкурсах (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення, нерухоме майно
(частина нежитлового приміщення) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та технічного поверху
є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів та рекламних носіїв.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – гідротехнічні споруди є: басейнова споруда, водовипуск, водоскидна споруда, канальна насосна станція, лоток
водоскидний.
№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки

Балансоутримувач

Платник робіт з
оцінки об’єкта

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
проведеного 10.05.2017, переможцями конкурсу визнано:
суб’єкта оціночної діяльності ФОП Чубенка Дениса Володимировича щодо
визначення вартості об’єкта оренди – нерухомого майна, а саме: нежитлових
приміщень загальною площею 57,8 м2 за адресою: вул. Ломоносова, 28/41,
м. Київ, що обліковується на балансі Управління водних ресурсів у місті Києві
та Київській області, для укладення договору оренди. Строк надання послуг з
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2,855 тис. грн;
суб’єкта оціночної діяльності ТОВ «Орієнтир – Реформа» щодо визначення
вартості єдиного майнового комплексу державного підприємства «Дослідний
завод «Хвиля» з метою приватизації шляхом продажу єдиного майнового комплексу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 30 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 49,0 тис. грн.

№
з/п
1

2

3

4

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної,
що відбулися 19.01.2017
Найменування об’єкта оцінки, площа,
Вартість
Перемісцезнаходження, балансоутримувач
робіт/строк можець
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
виконання конкурсу
Частина нежитлового приміщення –кімн. № 102
1 500/3
ПП «АС(пральні) на першому поверсі дев’ятиповерхової будівТЕРРА»
лі гуртожитку № 7 (інв. № 84143, літ. «В-9») загальною
2
площею 4,0 м за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська,
106, на балансі Національної юридичної академії
ім. Ярослава Мудрого, 2071139, тел. 704-92-93
Частина нежитлового приміщення підвалу – кімн. 1 800/3
ФОП Соро№ 12 (пральні) восьмиповерхової будівлі гуртожитку
кіна І. М.
№ 14 (інв. № 82581, літ. «В-8») загальною площею
4,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 104е,
на балансі Національної юридичної академії імені
Ярослава Мудрого, 2071139, тел. 704-92-93
Нежитлові приміщення – кімн. № № 4, 12 на 1-му 1 680/5
ФОП Моповерсі 2-поверхової адміністративної будівлі
кров О. П.
загальною площею 26,8 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Цементна, 3, на балансі ДП МОУ Харківська
контора матеріально-технічного забезпечення,
08162096, тел. (057) 370-38-63
Частина приміщення № 50 на першому поверсі
1 678/4
ТОВ «Коннежитлової будівлі «Г-7» загальною площею 1,0 м2
станта»
за адресою: м. Харків, просп. Московський, 299,
що перебуває на балансі Державного підприємства
«Завод «Електроважмаш», 00213121, тел. 93-51-44

5 Частина коридору на 2-му поверсі 4-поверхового
1 600/4
навчального корпусу (інв. № 00101016, літ. «А-4»)
загальною площею 6,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Валентинівська, 4, на балансі Національного фармацевтичного університету, 02010936, тел. 706-30-61
6 Нежитлове приміщення – кімн. № 39 на 101 800/3
му поверсі 11-поверхової будівлі інженернолабораторного корпусу (літ. «А-11») загальною
площею 4,1 м2 за адресою: м. Харків, Гімназійна
набережна, 2, на балансі Державного проектновишукувального та науково-дослідного інституту
«Укренергомережпроект», 00114092, тел. 75-99-622
7 Нежитлові приміщення – частина кімнати № 105
2 600/4
експериментального залу на першому поверсі в
будівлі 3-поверхового лабораторно-виробничого
корпусу загальною площею 57,47 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Шевченка, 6, що перебувають на балансі Українського державного науково-дослідного
інституту проблем водопостачання, водовідведення
та охорони навколишнього природного середовища
«УКРВОДГЕО», 21188019, тел. 706-40-61

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 до
200,0 м2 для погодження розрахунку орендної
плати (за заявою від
сторонньої організації)
ПП «Бонс» Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди
ФОП Соро- Визначення вартості
кіна І. М. об’єкта з метою продовження договору
оренди

ПП «Бонс» Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди
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додаток до «Державного інформаційного
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Розповсюдження Г. О. Деянова
тел./факс (044) 200-35-81

Мета проведення
оцінки

Продовження таблиці

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження, балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
8 Нежитлові приміщення – кімн. № 25, 25а, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32 у підвалі та кімн. № 1-31 на 1-му поверсі
6-поверхового головного учбового корпусу, пам’ятка
архітектури, загальною площею 140,4 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Сумська, 40, на балансі Харківського
національного університету будівництва та архітектури,
02071174, тел.: (057) 700-10-66, 700-02-50
9 Приміщення їдальні в одноповерховій будівлі
цегляній з дерев’яним перекриттям (інв. № 4523)
на території ДП «Харківській механічний завод»
загальною площею 170,14 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Залютинська, 6

№
з/п

Вартість
ПереМета проведення
робіт/строк можець
оцінки
виконання конкурсу
2 500/5
ПП «Ради- Визначення вартості
кал»
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

2 000/3

10 Нежитлові приміщення – кімн. № 1а; 1; 3; 3а; 3б; 2 500/3
4; 4а; 5; 5а; 5б; 5г; 6; 7; 8;9; 10; 11; 12; 12а; 12б;
12в; 12г; 12д на першому поверсі п’ятиповерхового
будинку гуртожитку, інв. № 50015, загальною площею 335,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. КвіткиОснов’яненка, 3, на балансі Харківського державного авіаційного виробничого підприємства (Ідентифікаційний номер 14308894)
11 Нежитлове приміщення – кімн. № 4 у підвалі
1 980/5
одноповерхової частини учбового корпусу (інв.
№ 10310006) загальною площею 127,8 м2 за
адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 123, на балансі Державного професійно-технічного закладу
«Харківське вище професійне училище будівництва»
(код 02547843)
12 Ділянка покрівлі 6-поверхового учбового корпусу (інв. 2 000/5
№ 10310001) загальною площею 26,5 м2 за адресою:
м. Харків, просп. Московський, 75, на балансі Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України (код 23322597)
13 Нежитлові приміщення – кімнати № 15, 16, 17,
2 972/4
18, 19, 34 на 1-му поверсі двоповерхової будівлі
виробничого корпусу № 1 (інв. № 99056, літ. Б-2)
загальною площею 69,75 м2 за адресою: вул. Першотравнева, 4, смт Краснокутськ, Харківська обл.,
на балансі Державного науково-виробничого підприємства «Об’єднання Комунар», 14308730
14 Нежитлове приміщення – частина побутової кімнати 1 500/4
на 6-му поверсі 9-поверхової будівлі студентського
гуртожитку, літ. «А-9», загальною площею, 2,5 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Переможна, 23, на балансі
Харківської державної академії фізичної культури
(ХДАФК), 2928261
15 Нежитлове приміщення – кімн. № 24 на 1-му
2 769/4
поверсі 2-поверхової виробничої будівлі, корпус
2
№ 1, інв. № 99056, загальною площею 15,8 м за
адресою: вул. Першотравнева, 4, смт Краснокутськ,
Харківська обл., на балансі Державного наукововиробничого підприємства «Об’єднання комунар»,
14308730
16 Нежитлові приміщення технічного поверху (10,4 м2) 2 000/5
та ділянки покрівлі (33,9 м2) 6-поверхової будівлі
учбового корпусу № 1 (інв. № 1030031) загальною площею 44,3 м2 за адресою: Харківська обл.,
с. Комуніст, учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, на балансі Харківського національного
аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, 493764,
тел. 93-71-46

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

Т. м. Утеченко
(дополіграфічна підготовка)

ФОП Соро- Визначення вартості
кіна І. М. об’єкта оренди до
200,0 м2 для погодження розрахунку
орендної плати (за
заявою від сторонньої
організації)
ФОП Соро- Визначення вартості
кіна І. М. об’єкта з метою продовження договору
оренди

ФОП Мо- Визначення вартості
кров О. П. об’єкта з метою продовження договору
оренди

ФОП Жари- Визначення вартості
хін Ю. В. об’єкта з метою продовження договору
оренди
ТОВ «Кон- Визначення вартості
станта»
об’єкта з метою продовження договору
оренди

ПП «АСТЕРРА»

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

ТОВ «Кон- Визначення вартості
станта»
об’єкта з метою продовження договору
оренди

ФОП Жари- Визначення вартості
хін Ю. В. об’єкта з метою продовження договору
оренди

Адреса редакції:

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

Продовження таблиці

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження, балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
17 Нежитлові приміщення – кімн. № 9, 10, 11 на
п’ятому поверсі 13-поверхового лабораторноконструкторського корпусу (інв. № 10002, літ.
«А-13») загальною площею 99,5 м2 за адресою: м.
Харків, просп. Гагаріна, 168, на балансі Державного
підприємства науково-дослідного і проектного інституту «Союз», 14309830, тел. 52-70-15
18 Частина нежитлового приміщення – кімн. № 4 на 7-му
поверсі 10-поверхової будівлі студентського гуртожитку № 6 (інв. № 71699, літ. «А-10», загальна площа
4,0 м2) за адресою: м. Харків, вул. Тимурівців, 5а, на
балансі Харківського національного автомобільнодорожнього університету, 02071168, тел. 700-38-71

№
з/п

Вартість
ПереМета проведення
робіт/строк можець
оцінки
виконання конкурсу
2 300/3
ТОВ «СВК» Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

1 500/4

ПП «АСТЕРРА»

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта державної власності, що відбувся 19.01.2017
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди –
приміщення площею 26,2 м2 на п’ятому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Хмельницького обласного управління водних ресурсів, за
адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 29 визнано ПП «ТЗК – Експерт». Вартість
виконання робіт з оцінки – 1 691,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди –
приміщення площею 24,1 м2 в одноповерховій будівлі складу № 1, що обліковується на балансі Хмельницької філії «Концерну «Військторгсервіс», за адресою: м.
Хмельницький, вул. Ю. Сіцінського, 11 визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість
виконання робіт з оцінки – 1750,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об'єкта оренди з метою продовження договору оренди – приміщення загальною площею 39,2 м2 у будівлі магазину, що обліковується на балансі
Хмельницької філії «Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Хмельницька обл.,
м. Ізяслав, вул. Шевченка, БОС 14/1 визнано ФОП Паніка Юрія Олександровича.
Вартість виконання робіт з оцінки – 1 900,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – приміщення загальною площею 42,5 м2 у будівлі магазину, що обліковується на балансі
Хмельницької філії «Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Хмельницька обл.,
м. Ізяслав, вул. Шевченка, БОС 14/1 визнано ФОП Паніка Юрія Олександровича.
Вартість виконання робіт з оцінки – 1 900,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди –
частина приміщення площею 6,0 м2 на другому поверсі чотириповерхової будівлі
навчально-виробничого корпусу № 2, що обліковується на балансі Хмельницького
національного університету, за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 7/1а
визнано ТОВ «Поділля – Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 1 900,00 грн
(без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
6. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – приміщення технічного поверху площею 9,36 м2 та місце на даху під антеннофідерне устаткування в корпусі № 36, що обліковується на балансі ДП «Новатор»,
за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17 визнано ПП «Консалтінг
сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 1 900,00 грн (без урахування ПДВ),
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
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Інформація, надрукована в додатку
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