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Передплатний індекс 22437
У Фонді державного майна України
за номером телефону
(044) 254-29-76 працює гаряча лінія

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

«Державний інформаційний бюлетень
про приватизацію»
з додатком – газетою

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

Назва об'єкта приватизації: окреме індивідуально визначене майно – будівлі
та споруди автозаправної станції контейнерного типу № 3 (разом із земельною
ділянкою).
Місцезнаходження: Житомирська обл., Ружинський р-н, с. Вчорайше,
вул. А. О. Закревського,70.
Балансоутримувач: орендар ТОВ «ВБК Нафта» (код за ЄДРПОУ 39108119, Житомирська обл., Радомишльський р-н, с. Мала Рача).
Відомості про об'єкт: складається з будівлі із силовим пультом управління
(літ. А) площею 9,0 м2, автозаправного блок-пункту (літ. Б) площею 7,4 м2, автозаправного блок-пункту (літ. В) площею 7,4 м2, автозаправного блок-пункту (літ.
Г) площею 7,5 м2, уборної (літ. У) площею 3,5 м2, під’їзної площадки з зовнішнім
освітленням (літ. N1) площею 420 м2. Рік введення в експлуатацію – 1980. Фізичний
стан – незадовільний. Під’їзні шляхи з асфальтобетонним покриттям. Територія не
огороджена. Об’єкт розташований в периферійній частині населеного пункту поруч із дорогою місцевого значення.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,2700 га, кадастровий № 1825282401:05:001:0498, цільове призначення – для розміщення і експлуатації будівель та споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 132 110,00 грн, у т. ч.: об’єктів
нерухомості – 53 997,00 грн; земельної ділянки – 78 113,00. ПДВ – 26 422,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 158 532,00 грн,
у т. ч.: об’єктів нерухомості – 64 796,40 грн з урахуванням ПДВ; земельної ділянки – 93 735,60 грн з урахуванням ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації: подальше використання об’єкта визначає
покупець; протягом трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передачі
здійснити державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт та земельну
ділянку в установленому законодавством порядку; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього природного середовища, забезпечувати дотримання
санітарних, екологічних норм та техніки безпеки під час експлуатації об’єкта; використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення та у випадку
необхідності самостійно вирішувати питання щодо зміни її цільового призначення
згідно з чинним законодавством України.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти. Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн
та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській області, код банку 811039.
Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 15 853,20 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, перераховуються на рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку
820172. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 13578893.
Кінцевий термін прийняття заяв – 3 лютого 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 7 лютого 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні в трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову
інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській обл., вул. 1 Травня,
20, кімн. 402, м. Житомир, 10008, тел. (0412) 42-04-16, в робочі дні з 9.00 до
18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону можна отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка, 52,
тел. (0532) 56-00-37).
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Назва об'єкта: комплекс, який складається з адміністративно-спального корпусу, господарського корпусу, фінської бані «Сауна», овочесховища, трансформаторного кіоску загальною площею 2 646,08 м2 разом із земельною ділянкою.
Балансоутримувач об’єкта: відсутній.
Адреса об'єкта: 89120, Закарпатська обл., Воловецький р-н, смт Жденієво,
вул. Шевченка, 249.
Відомості про об'єкт: до складу комплексу входять: п’ятиповерхова будівля
з підвалом адміністративно-спального корпусу, 1976 року побудови, загальною
площею 2 214,81 м2; одноповерхова будівля господарського корпусу, 1976 року
побудови, загальною площею 319,32 м2; одноповерхова будівля фінської бані
«Сауна», 1976 року побудови, загальною площею 54,53 м2; підвальний поверх
овочесховища, 1976 року побудови, загальною площею 47,37 м2; одноповерхова будівля трансформаторного кіоску, 1976 року побудови, загальною площею
10,05 м2. Будівлі комплексу перебувають в задовільному стані, потребують ремонту.
Технічна характеристика будівель: фундаменти – залізобетонні фундаментні блоки,
бутовий камінь; стіни та перегородки цегляні, дерев’яні; перекриття дерев’яне та
залізобетонні плити; покрівля (дах) – оцинкована бляха, шифер; підлоги дощаті,
паркет, керамічна плитка; інженерні комунікації – електропостачання, газопостачання, водопровід, опалення – власна газова котельня, каналізація – вигрібна яма.
Електромережа відключена.
Відомості про земельну ділянку: площа – 1,0000 га. Кадастровий номер
2121555300:01:002:0024. Категорія земель: землі рекреаційного призначення.
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного
призначення. Вид обмеження у використанні земельної ділянки: охоронна зона
навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи.
Площа земельної ділянки – 0,0027 га. Площа земельної ділянки – 0,0025 га.
Площа земельної ділянки – 0,0318 га. Площа земельної ділянки – 0,0128 га. Площа
земельної ділянки – 0,0144 га. Площа земельної ділянки – 0,0028 га.
Строк обмеження – безстроково.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 4 910 764,00 грн, у
т. ч.: вартість будівель без урахування ПДВ – 4 385 331,00 грн, вартість земельної
ділянки без урахування ПДВ – 525 433,00 грн. ПДВ – 982 152,80 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 5 892 916,80 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарно-екологічних норм та правил
пожежної безпеки; подальше використання земельної ділянки здійснювати відповідно до цільового призначення згідно з чинним законодавством України.

Засоби платежу: грошові кошти в національній валюті України для фізичних
та юридичних осіб.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37182500900001 в ГУДКСУ у Закарпатській області,
одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО 812016.
Грошові кошти в розмірі 589 291,68 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, перераховуються на р/р № 37316006018418 в ДКСУ, МФО 820172, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310.
Аукціон в електронній формі в он-лайн режимі буде проводитись товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» в системі електронних
торгів 14 лютого 2017 року. Час початку аукціону – 10.00, час закінчення
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Кінцевий термін прийняття заяв (за три дні до дати проведення аукціону) – 10
лютого 2017 року до 15.45.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта..
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа» на електронну адресу: https://www.utsb.com.ua. Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити
на адресу товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ,
вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 51, офіс 11) оригінали заяв на участь
в акціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування, в робочі дні.
Отримати додаткову інформацію можна в РФ ФДМУ по Закарпатській області
за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315; телефон для довідок в Ужгороді: (0312) 61-38-83.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності

Назва об'єкта: нежитлове приміщення літ. «А-1» площею 213,8 м2.
Адреса об'єкта: 09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. Шевченка, 58, приміщення 1.
Балансоутримувач: Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської обласної державної адміністрації.
Адреса балансоутримувача: 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 21.
Відомості про об'єкт: приміщення є частиною одноповерхової каркаснозасипної будівлі, зовні обкладеної цеглою. Рік побудови – 1991. Площа – 213,8 м2.
Висота – 3,2 м. Інженерно-технічні та санітарно-технічні мережі та пристрої відсутні
або зруйновані. Загальний технічний стан – ветхий.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 302 000,00 грн, ПДВ: 60 400,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 362 400,00 грн.
Умови продажу: покупець визначає умови подальшої експлуатації об’єкта приватизації на власний розсуд.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої
приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого
наказом ФДМУ від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни в
електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви
на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року
№ 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 36 240,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 36240,00 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено
Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» (https://www.
utsb.com.ua) 10 лютого 2017 року. Час початку аукціону за методом зниження ціни в електронній формі – 10.00.
Заява на участь в аукціоні за методом зниження ціни в електронній формі 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.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі – 6 лютого 2017 року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні Фонду
державного майна України по Київській області за адресою: м. Київ, вул. Симона
Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва
з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

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

Назва об'єкта: будівля недіючої лазні загальною площею 137,6 м2.
Адреса об'єкта: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине,
вул. Першотравнева, 11.
Балансоутримувач: ВАТ «Терезине» (правонаступник – ТДВ «Терезине») (код
за ЄДРПОУ 05407982).
Адреса балансоутримувача: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине, вул. Першотравнева, 2.
Відомості про об'єкт: одноповерхова, прямокутна в плані, цегляна будівля. Рік
побудови – 1930. Будівля побудована по типовому проекту. Група капітальності –
ІІІ. Технічні характеристики: фундамент – стрічковий бетонний; стіни та перегородки – цегляні, кам’яні, оштукатурені, побілені; перекриття – залізобетонні, дерев’яні;
покрівля – листи хвилястого шиферу; дах – двоскатний; підлога – дощата, плитка;
прорізи – дерев’яні. Інженерні мережі відключені та перебувають у неробочому стані.
Загальний і фізичний стан основних будівельних елементів будівлі задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 178 742,00 грн, ПДВ: 35 748,40 грн.
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Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 214 490,40 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 21 449,04 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 21449,04 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 10 лютого 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
nmac.net.ua.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні: 6 лютого 2017 р. до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

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

Назва об'єкта: будівля лазні.
Адреса об'єкта: 09035, Київська обл., Сквирський р-н, с. Руда, вул. Заводська, 27.
Балансоутримувач: ТДВ «Шамраївський цукровий завод» (правонаступник ВАТ
«Шамраївський цукровий завод»). Код за ЄДРПОУ 13737989.
Адреса балансоутримувача: 09035, Київська обл., Сквирський р-н, с. Руда,
вул. Заводська, 27.
Відомості про об'єкт: об’єкт являє собою одноповерхову, цегляну, прямокутну в плані, окремо розташовану будівлю. Рік введення в експлуатацію – 1962. Загальна площа – 207,5 м2, яка складається з основної частини площею 150,4 м2 та
допоміжної (підсобної) площею 57,1 м2. Фундамент кам’яний. Стіни цегляні, облицьовані плиткою, всередині оштукатурені. Перекриття – залізобетонні плити.
Підлога цементна. Покрівля – азбестоцементні листи. Дверні та віконні прорізи
дерев’яні. Внутрішні інженерні мережі у будівлі передбачені, проте перебувають
у неробочому стані. Загальний і фізичний стан основних будівельних елементів
будівлі задовільний.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований в межах земельної ділянки, яка належить на праві постійного користування ТДВ «Шамраївський цукровий завод».
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 198 000,00 грн, ПДВ: 39 600,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 237 600,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 23 760,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 23760,00 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» (https://www.utsb.com.ua) 10 лютого 2017
року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні: 6 лютого 2017 р. до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

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

Назва об'єкта: приміщення теслярсько-столярної майстерні площею
152,1 м2.
Адреса об'єкта: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1.
Балансоутримувач: Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче
об’єднання «Етал», 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська,
1, код за ЄДРПОУ 05814256.
Відомості про об'єкт: приміщення теслярсько-столярної майстерні площею
152,1 м2 є частиною одноповерхової цегляної будівлі теслярсько-столярної майстерні; до складу приміщень входять приміщення цеху площею 145,5 м2 та підсобне
приміщення площею 6,6 м2. Рік будівництва – 1963. Загальний стан приміщень –
незадовільний, потребують проведення ремонтних робіт. Об’єкт розташований

на території ПрАТ «Науково-виробниче об’єднання «Етал» (у глибині території без
власного окремого виїзду до доріг загального користування).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 64 800,00 грн, ПДВ – 12 960,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 77 760,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
7 776,00 грн.
Умови продажу: після укладення договору купівлі-продажу подальше використання об’єкта визначає покупець. Продаж об’єкта здійснюється за грошові кошти.
Покупець бере на себе витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору
купівлі-продажу. Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 %
(одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462,
ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок
№ 37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
податковий номер 13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 13 лютого 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів» (http://www.nmac.net.ua) 17 лютого 2017 року. Час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
www.nmac.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані направити на адресу філії «Кіровоградський аукціонний центр»
Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна
мережа аукціонних центрів» (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс 303) оригінали
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
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 знаходження, в робочі дні отримати додаткову інформацію у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою:
25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 706, тел.: (0522) 33-25-79, 33-24-00.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єктів державної власності

1. Назва об'єкта: нежитлова будівля.
Адреса об'єкта: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 34.
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації
України в Полтавській області, код за ЄДРПОУ 26304855.
Адреса балансоутримувача: 36039, м. Полтава, вул. Сінна, 16.
Відомості про об'єкт: одноповерхова нежитлова будівля. Фундамент бетонний;
стіни цегляні; перегородки цегляні; перекриття дерев’яне; покрівля – шифер; підлога дерев’яна. Загальна площа – 442,9 м2. Рік побудови – 1953. Об’єкт розташований в центральній зоні міста Лубни. Стан будівлі – незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: згідно з витягом з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень об’єкт розташований
на земельній ділянці площею 0,187 га, кадастровий номер 5310700000:06:068:0025,
цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування. Користувач земельної ділянки: Державна
судова адміністрація України територіальне управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 704 117,00 грн. ПДВ – 140 823,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 844 940,40 грн.
Грошові кошти у розмірі 84 494,04 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172,
р/р № 37318055009476.
2. Назва об'єкта: нежитлова будівля.
Адреса об'єкта: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Старо-Троїцька, 3.
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації
України в Полтавській області, код за ЄДРПОУ 26304855.
Адреса балансоутримувача: 36039, м. Полтава, вул. Сінна, 16.
Відомості про об'єкт: одноповерхова нежитлова будівля. Фундамент бетонний;
стіни цегляні; перегородки цегляні; перекриття дерев’яне; покрівля – шифер; підлога дерев’яна. Загальна площа – 360,0 м2. Рік побудови –1892. Об’єкт розташований в центральній зоні міста Лубни. Стан будівлі – незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: згідно з витягом з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень об’єкт розташований на
земельній ділянці площею 0,0534 га, кадастровий номер 5310700000:06:069:0012,
цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування. Користувач земельної ділянки: Державна
судова адміністрація України територіальне управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 605 993,00 грн. ПДВ – 121 198,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 727 191,60 грн.
Грошові кошти у розмірі 72 719,16 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172,
р/р № 37318055009476.
Умови продажу об’єктів: у встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу об’єкта приватизації; в установлений договором купівлі-продажу
строк прийняти об’єкт приватизації; подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта
вирішує самостійно в межах чинного законодавства після набуття права власності
на об’єкт; не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної ціни продажу;
надавати продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов договору; обов’язки покупця, передбачені договором, зберігають свою дію для осіб,
які придбають об’єкт приватизації у разі його подальшого відчуження протягом
строку дії таких зобов’язань; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе
лише за умови збереження для нового власника всіх зобов’язань по договору виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх
виконанням, у порядку, що затверджується Фондом державного майна України;
у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта
приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права
власності на об’єкт приватизації подати державному органу приватизації копії
документів, що підтверджують його право власності; договори про подальше відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають нотаріальному посвідченню; відсутність погодження державним
органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою
для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.
Повторний аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на
аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592.

Приймання та реєстрація заяви на участь в повторному аукціоні в електронній
формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про
включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в
аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 №772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Плата за об’єкти приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області,
МФО 831019, р/р № 37185500900001.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Повторний аукціон в електронній формі буде проведено Українською
універсальною біржею (http://uub.com.ua) 10 лютого 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Заяви на участь в повторному аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт
Української універсальної біржі: http://auk@uub.com.ua.
Термін прийняття заяв до 17.15 6 лютого 2017 року включно.
Ознайомитися з об’єктами приватизації можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 418, тел. (05322)
2-24-86.

ЧЕРHІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності – єдиного
майнового комплексу державного підприємства
Новодністровської державної швейно-трикотажної фабрики
Назва об'єкта: єдиний майновий комплекс Новодністровської державної
швейно-трикотажної фабрики.
Балансоутримувач: Новодністровська державна швейно-трикотажна фабрика.
Код за ЄДРПОУ 25077191.
Місцезнаходження об’єкта: 60236, м. Новодністровськ, Сокирянський р-н,
Чернівецька обл.
Види діяльності об’єкта: виробництво швейних, трикотажних виробів та виробів з текстилю, роздрібна та оптова торгівля тканинами.
Відомості про об'єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять 417 од.
основних засобів, у т. ч.: транспортні засоби – 2 од., інші необоротні активи – 415
од. Будівлі та споруди у підприємства відсутні. Основні засоби та запаси підприємства зберігаються на орендованому складі.
Відомості про земельну ділянку: –.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2005 р., продукція не випускається. Обсяг власного капіталу
підприємства є від’ємним значенням і становить (–) 44,3 тис. грн. Заборгованість
станом на 29.02.2016: дебіторська – немає; кредиторська – 240,7 тис. грн. Непокритий збиток минулих років – 537,8 тис. грн.
Підприємство збиткове, нерентабельне.
Викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище,
утворення і розміщення відходів у підприємства немає.
Чисельність працюючих: 2 особи (в. о. директора – 1, бухгалтер – 1).
Початкова ціна об'єкта приватизації без урахування ПДВ – 24 750,00 грн,
ПДВ – 4 950,00 грн.
Початкова ціна об'єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 29 700,00 грн.
Умови продажу об'єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець.
2. Недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи
уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті
40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та
статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців від дати переходу права власності.
3. Новий власник стає правонаступником усіх прав та обов’язків підприємства.
4. Погашення кредиторської заборгованості підприємства станом на
29.02.2016, зокрема: заборгованості із заробітної плати в сумі 104,9 тис. грн,
зобов’язань перед бюджетом в сумі 49,8 тис. грн та зі страхування в сумі 69,6 тис.
грн протягом 6 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу, іншої заборгованості протягом 12 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу.
5. Створення безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві.
6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
в період чинності зобов’язань здійснюється за погодженням з державним органом
приватизації із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов'язань,
не виконаних покупцем на момент такого відчуження.
7. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
8. У встановленому чинним законодавством порядку покупець зобов’язаний
здійснити державну реєстрацію припинення Новодністровської державної швейнотрикотажної фабрики шляхом її реорганізації протягом 18 місяців від дня переходу
до покупця права власності на об’єкт приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 2 970,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено
10.02.2017 Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно
до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації
на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за №1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді 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 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін прийняття заяв: 06.02.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок
51-86-60. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у
п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/chernivtsi.html.

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

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою,
на якій він розташований (державна власність)

Назва об'єкта: 2-квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: вул. Поповича, 4в, м. Буськ, Львівська обл.
Балансоутримувач: відсутній (об’єкт повернений у державну власність).
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт розташований на
відстані 320 м від дороги загального користування. На майданчику розташований фундамент шириною 11,7 м, довжиною 18,95 м та висотою 1,2 м Готовність
фундаменту – 70 %. Фундамент складається з бетонних блоків (кількістю 47 штук)
розміром: 2,37 х 60 х 40. Фундаментні блоки мають ознаки фізичного зносу 50 %
(половинки). Водопровід, електроенергія, газопостачання відсутні. Відстань до
каналізації – 10 м.
Відомості про земельну ділянку: місце розташування: вул. Поповича, 4в,
м. Буськ , Львівська обл. Площа земельної ділянки: 0,0266 га. Кадастровий номер
46206 10100:13:022:0209. Категорія земель: землі житлової забудови. Земельні
сервітути: право прокладання та експлуатації ліній електропередачі зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій.
Ціна об’єкта приватизації (без урахування ПДВ) – 48 700,00 грн (сорок вісім тисяч сімсот гривень), у т. ч.: вартість об’єкта незавершеного будівництва – 10 700,00
грн (десять тисяч сімсот гривень); вартість земельної ділянки – 38 000,00 грн (тридцять вісім тисяч гривень). ПДВ – 9 740,00 (дев’ять тисяч сімсот сорок гривень).
Початкова ціна об’єкта приватизації (з урахуванням ПДВ) – 58 440,00 грн
(п’ятдесят вісім тисяч чотириста сорок гривень), у т. ч.: вартість об’єкта незавершеного будівництва – 12 840,00 грн (дванадцять тисяч вісімсот сорок гривень),
вартість земельної ділянки – 45 600 грн (сорок п’ять тисяч шістсот гривень).
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ді
лянкою державної власності, на якій він розташований:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його
в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту під-
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писання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом із
земельною ділянкою.
2. Подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для
нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням.
3. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта.
4. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з
чинним законодавством.
5. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору.
Грошові кошти в розмірі 5 844,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070,
банк одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за прид
баний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок № 37180500900001,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070, банк
одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
Аукціон в електронній формі буде проведено 10 лютого 2017 року Філією «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних
центрів» (електронна адреса: Filia.lac.nmac@ukr.net). Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 14.00. Кінцевий термін приймання заяв на участь в
аукціоні – 6 лютого 2017 р. до 18.00 включно.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі

за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заява
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в
електронному вигляді до Філії «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна
мережа аукціонних центрів» на електронну адресу: Filia.lac.nmac@ukr.net.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Філії «Львівський аукціонний центр» (вул. Сахарова, 46а, м. Львів, 79012) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів. 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).
Додаткову інформацію можна отримати у Філії «Львівський аукціонний центр»
ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (м. Львів, вул. Сахарова, 46а,
тел./факс (032) 297-05-40, 297-05-41) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17,тел./факс 255-38-55).

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва (державна форма власності)

Назва об’єкта незавершеного будівництва: навчальний корпус (540 місць).
Місцезнаходження: вул. Я. Мудрого, 36, с. Княжий Міст, Мостиський р-н,
Львівська обл.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт розташований на
відстані 50 м від асфальтної дороги загального користування м. Судова Вишня.
Наявний фундамент стрічковий із збірних бетонних блоків. У межах будівлі знаходяться фундаментні блоки (31шт.) та фундаментні плити (8 шт.). Підведення
комунікацій: водо-теплопостачання, газу та електроенергії до об’єкта відсутні.
Фундамент частково підтоплений ґрунтовими водами.
Відомості про земельну ділянку: місце розташування: вул. Я. Мудрого, 36,с.
Княжий Міст, Мостиський р-н, Львівська обл. Площа земельної ділянки: 0,5 га.
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Кадастровий номер 4622482400:04:009:0017. Категорія земель: землі житлової та
громадської забудови. Земельні сервітути та обмеження: використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням; безкоштовне і безперешкодне використання
об’єктів загального користування (пішоходні та автомобільні дороги, об’єкти інженерної інфраструктури); не чинити перешкод: у будівництві, реконструкції, ремонті
і експлуатації об’єктів інженерної і транспортної інфраструктури, яка розміщується
на суміжній ділянці; відведення води із сусідніх земельних ділянок; забезпечити
цілодобовий доступ до інженерних мереж для їх ремонту та обслуговування і не
чинити перешкод під час будівництва нових.
Вартість об’єкта приватизації (без урахування ПДВ) – 344 358,29 грн (триста
сорок чотири тисячі триста п’ятдесят вісім гривень 29 копійок), у т. ч.: вартість
об’єкта незавершеного будівництва – 38 658,29 грн (тридцять вісім тисяч шістсот
п’ятдесят вісім гривень 29 копійок); вартість земельної ділянки – 305 700,00 грн
(триста п’ять тисяч сімсот гривень).
ПДВ об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою –
68 871,66 грн (шістдесят вісім тисяч вісімсот сімдесят одна гривня 66 копійок).
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною
ділянкою (з урахуванням ПДВ) – 413 229,95 грн (чотириста тринадцять тисяч
двісті двадцять дев’ять гривень 95 копійок), у т. ч.: вартість об’єкта незавершеного
будівництва – 46 389,95 грн (сорок шість тисяч триста вісімдесят дев’ять гривень
95 копійок), вартість земельної ділянки – 366 840,00 грн (триста шістдесят шість
тисяч вісімсот сорок гривень).
Грошові кошти в розмірі 41 322,99 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070, банк
одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: вул. Я. Мудрого, 36, с. Княжий
Міст, Мостиський р-н, Львівська обл.
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва:
завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в
експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого
цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту підписання
Акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом з земельною
ділянкою; подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної
ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для
нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням; забезпечити вимоги екологічної безпеки,
охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого
введення в експлуатацію об’єкта; протягом одного року з моменту переходу права
власності до покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з чинним законодавством; протягом одного року після підписання
акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною
ділянкою, на якій він розташований, оформити право власності на земельну ділянку
згідно з чинним законодавством України; на вимогу продавця покупець зобов’язаний
до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні
матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону,
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу
участь у цьому аукціоні.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок № 37180500900001,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070, банк
одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
Аукціон в електронній формі буде проведено 10 лютого 2017року Філією
«Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних
центрів» (електронна адреса: Filia.lac.nmac@ukr.net). Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 14.00. Кінцевий термін приймання заяв на участь в
аукціоні – 6 лютого 2017 р. до 18.00 включно.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592 (зі змінами).
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Філії «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» на електронну адресу: Filia.lac.nmac@ukr.net.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Філії «Львівський аукціонний центр» (вул. Сахарова, 46а, м. Львів, 79012) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів. 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).
Додаткову інформацію можна отримати у Філії «Львівський аукціонний центр»
ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (м. Львів, вул. Сахарова, 46а,
тел./факс (032) 297-05-40, 297-05-41) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17,тел./факс 255-38-55).

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою,
на якій він розташований (державна власність)

Назва об'єкта: розчинно-бетонний вузол.
Місцезнаходження: вул. Львівська, 87б, м. Червоноград, Львівська обл.
Балансоутримувач: відсутній, об’єкт повернений у державну власність.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт розташований на відстані 0,5 км від основної магістралі у периферійній частині м. Червонограда. Під’їзна
дорога асфальтована. Роботи по водо-, тепло-, електропостачанню, каналізації,
благоустрою території не проводились. Спостерігається пошкодження та часткове
руйнування наявних конструктивних елементів. Об’єкт являє собою споруду каркасного типу прямокутної форми розміром 40,45 х 18,9 м. Наявні залізобетонні
фундаменти стаканного типу, влаштовані монолітні з/б резервуари прямокутної
форми, каркас із з/б конструкцій: поперечних рам зі збірних з/б колон і несучих
елементів покриття (ферм), часткове вертикальне заповнення силікатною цеглою
та стіновими панелями, покриття споруди (з/б панелі) повністю відсутнє. Об’єкт не
законсервований, розташований на відкритій не огородженій земельній ділянці,
не охороняється, руйнується під дією атмосферного впливу.
Ступінь будівельної готовності: 38 %.
З е м е л ь н а д і л я н к а : п л о щ а – 3 4 2 8 , 0 м 2. К а д а с т р о в и й н о м е р
4611800000:06:002:0058. Категорія земель: землі промисловості, транспорту,
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Земельні сервітути: відсутні.
Ціна об’єкта приватизації (без урахування ПДВ) – 1 004 543,00 грн (один
мільйон чотири тисячі п’ятсот сорок три гривні), у т. ч.: об’єкта незавершеного
будівництва – 540 460,00 грн (п’ятсот сорок тисяч чотириста шістдесят гривень),
земельної ділянки – 464 083,00 грн (чотириста шістдесят чотири тисячі вісімдесят три гривні).
ПДВ об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою –
200 908,60 грн ( двісті тисяч дев’ятсот вісім гривень 60 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації (з урахуванням ПДВ) – 1 205 451,60 грн
(один мільйон двісті п’ять тисяч чотириста п’ятдесят одна гривня 60 копійок), у т.
ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 648 552,00 грн (шістсот сорок вісім тисяч
п’ятсот п’ятдесят дві гривні), земельної ділянки – 556 899,60 грн (п’ятсот п’ятдесят
шість тисяч вісімсот дев’яносто дев’ять гривень 60 копійок).
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ді
лянкою державної власності, на якій він розташований:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його
в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту підписання Акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом із
земельною ділянкою.

2. Подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної
ділянки, на якій розташований об’єкт, можливе лише за умови збереження для
нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням.
3. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта.
4. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з
чинним законодавством.
5. Протягом півроку після підписання акта приймання-передання об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним законодавством України.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
купівлі-продажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу
участь у цьому аукціоні.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Грошові кошти у розмірі 120 545,16 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070,
банк одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок № 37180500900001,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070,
банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
Аукціон в електронній формі буде проведено 10 лютого 2017 року Філією «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних
центрів» (електронна адреса: Filia.lac.nmac@ukr.net). Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 14.00. Кінцевий термін приймання заяв на участь в
аукціоні – 6 лютого 2017 р. до 18.00 включно.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заява
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в
електронному вигляді до Філії «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна
мережа аукціонних центрів» на електронну адресу: Filia.lac.nmac@ukr.net.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Філії «Львівський аукціонний центр» (вул. Сахарова, 46а, м. Львів, 79012) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів. 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).
Додаткову інформацію можна отримати у Філії «Львівський аукціонний центр»
ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (м. Львів, вул. Сахарова,46а,
тел./факс (032) 297-05-40, 297-05-41) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17,тел./факс 255-38-55).

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі під розбирання
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
будівель та споруд, які перебували на балансі СП «Новоселицький
м’ясокомбінат», разом із земельною ділянкою

Назва об'єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – будівлі та споруди, які перебували на балансі СП «Новоселицький м’ясокомбінат»,
разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Кобилянська, 2а, с. Строїнці Новоселицького
р-у Чернівецької обл.
Відомості про об'єкт: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
будівлі та споруди, які перебували на балансі СП «Новоселицький м’ясокомбінат»,
разом із земельною ділянкою розташовані на околиці с. Строїнці, на відстані близько 800 м від дороги місцевого значення. Поруч з об’єктом оцінки розташовані аграрні поля, кладовище. У 30 хвилинах ходьби від об’єкта розташовані будівлі старого
м’ясокомбінату, споруди Новоселицького РЕС, газорозподільча та газозаправна
станції, інші виробничі та допоміжні промислові об’єкти.
На будівельному майданчику розпочаті будівництвом у 1985 – 1991 роках, перебувають в стані покинутого будівництва з 1991 року без консервації такі будівлі
та споруди згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 24 будівлі і споруди
(22 найменування), а саме: 1. Вагова-прохідна, 2. Розподільчий пристрій 10кв. 3.
Водонапірна насосна станція. 4. Пункт мийки та дезінфекції машин. 5. Дезінфектор. 6. Пожежні резервуари ємністю 250 м3 (2 шт.). 7. Резервуари 1 400 м3 (2 шт.).
8. Димохідна труба. 9. Внутрішньомайданчикові мережі каналізації. 10. Водонапірна башта 300 м3. 11. М’ясопереробний корпус. 12. М’ясожировий корпус. 13.
Холодильник з компресорною. 14. Корпус передубивчого утримання худоби. 15.
Матеріальний склад. 16. Адміністративно-побутовий корпус. 17. Хлораторна. 18.
Санбойня. 19. Склад аміаку та масел. 20. Жирозбірник (жижезбірник). 21. Канижна.
22. Установка мазутопостачання.
Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не охороняється, навколо
всього будівельного майданчика є огорожа з залізобетонних плит.
Відомості про земельну ділянку: цільове призначення земельної ділянки (кадастровий номер 7323087900:02:005:0235): для розміщення основних, підсобних
і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості. Площа земельної ділянки всього – 11,0706 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 2 042 474,00 грн (два
мільйони сорок дві тисячі чотириста сімдесят чотири гривень 00 коп.), у т. ч.: не
завершені будівництвом будівлі та споруди, які перебували на балансі СП «Новоселицький м’ясокомбінат», – 354 207,00 грн (триста п’ятдесят чотири тисячі двісті
сім гривень 00 коп.); земельна ділянка – 1 688 267,00 грн (один мільйон шістсот
вісімдесят вісім тисяч двісті шістдесят сім гривень 00 коп.).
ПДВ – 408 494,80 грн (чотириста вісім тисяч чотириста дев’яносто чотири
гривні 80 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 2 450 968,80 грн
(два мільйони чотириста п’ятдесят тисяч дев’ятсот шістдесят вісім гривень 80 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний розібрати об’єкт незавершеного будівництва та привести земельну ділянку, на якій розташований об’єкт, в належний стан (провести
рекультивацію) відповідно до вимог чинного законодавства протягом 3 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва.
2. Під час розбирання об’єкта незавершеного будівництва забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
3. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту закінчення розбирання та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівліпродажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору.
4. Земельна ділянка придбавається покупцем тільки під забудову.
5. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливі лише за
умови збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 245 096,88 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.

Аукціон в електронній формі буде проведено 10.02.2017 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. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на
електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін прийняття заяв: 06.02.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва державної власності –
дитячої установи разом із земельною ділянкою

Назва об'єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – дитяча
установа разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта: вул. В. Яцюка, с. Анадоли Хотинського р-у Чернівецької обл.
Відомості про об'єкт: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – будівля дитячої установи – одноповерхова будівля з мансардою над частиною
будівлі. Біля будівлі розташована свердловина (скважина). Поруч розташовані мережі електро- та газопостачання. Початок будівництва дитячої установи – початок
2000-х років. Будівельна готовність не завершеної будівництвом будівлі дитячої
установи становить 75 %.
Об’єкт незавершеного будівництва частково межує з територією школи, яка
огороджена металевою сіткою.
Об’єкт розташований в центрі села. Навколишня забудова представлена нещільною малоповерховою забудовою переважно житлового призначення. Район
розташування об’єкта характеризується добре розвинутою інфраструктурою.
Відстань від об’єкта до: до сільської ради – 200 м; до автобусної зупинки – 600 м;
до м. Хотин – 2,5 км.
Будівельний майданчик, на якому розташований об’єкт, огороджений, об’єкт
не охороняється, на ньому відсутні матеріали, вироби, конструкції, які не використані для будівництва.
Відомості про земельну ділянку: цільове призначення земельної ділянки (кадастровий номер 7325082000:01:001:0151): для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд. Площа земельної ділянки
всього – 0,25 га.
Початкова ціна об'єкта приватизації без урахування ПДВ – 218 304,00 грн (двісті
вісімнадцять тисяч триста чотири гривні 00 копійок), у т. ч.: вартість об’єкта незавершеного будівництва – 126 529,00 грн (сто двадцять шість тисяч п’ятсот двадцять
дев’ять гривень 00 коп.); вартість земельної ділянки – 91 775,00 грн (дев’яносто
одна тисяча сімсот сімдесят п’ять гривень 00 копійок).
ПДВ – 43 660,80 грн (сорок три тисячі шістсот шістдесят гривень вісімдесят
копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 261 964,80 грн
(двісті шістдесят одна тисяча дев’ятсот шістдесят чотири гривні 80 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Можлива зміна первісного призначення об’єкта за умови дотримання вимог
Земельного кодексу України.
2. Завершити будівництво об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства протягом трьох років з моменту підписання акта приймання-передання та
ввести його в експлуатацію.
3. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
4. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання
об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він
розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним
законодавством України.
5. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з
чинним законодавством.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору.
7. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
разом із земельною ділянкою (або його частини) в період чинності зобов’язань
покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати
ціни продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані
покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої
законодавством і договором купівлі-продажу.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 26 196,48 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 10.02.2017 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. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на
електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін прийняття заяв: 06.02.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

КОНКУРСИ З  відбору розробників документації із землеустрою
ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу
об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, закріплення
меж земельної ділянки межовими знаками; погодження меж земельної ділянки з
суміжними землевласниками та землекористувачами, внесення відомостей до національної кадастрової системи, у т.ч. перевірка файла обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файла); отримання
позитивного висновку державної експертизи та витягу з Державного земельного
кадастру; погодження та затвердження проекту землеустрою у встановленому порядку та інші документи необхідні для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт державної власності групи А – склад для зберігання готової продукції,
реєстр. №5383767.1.ААБББК487, площею 484,1 м2 (разом із земельною ділянкою) за адресою: Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, м. Камінь-Каширський,
вул. Ковельська,114а.
Балансоутримувач: ВАТ «Камінь-Каширський консервний завод».
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,0484 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 09.02.2008
№ 166 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації» зі змінами від 22.04.2008
№483 та рішення Камінь-Каширської міської ради Волинської області від 24.12.2013
№ 42/66.

№ 4 (1024)

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових
реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою»
із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають місти
тися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною
пропозицією. До підтвердних документів, що подаються на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток
2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України від 19.10.2011 за №1210/19948, зі змінами); копія документа, що
засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому
ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії
документів, що підтверджують відповідність 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 (додаток 4 до Положення
про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом
ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від
19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт із землеустрою,
а також строк виконання робіт, зазначений в календарних днях.
Конкурс відбудеться 22.02.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 801, телефон для
довідок 24-00-57.
Конкурсну документацію претенденти подають до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу за адресою: м. Луцьк, Київський майдан,
9, кімн. 807.

КІРОВОГРАДСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою
присвоєння кадастрового номера земельній ділянці

Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт
з присвоєння кадастровго номера земельній ділянці).
Дані про об’єкти землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт незавершеного будівництва – механізований тік, що перебуває на
балансі управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації, за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Бутівське, вул. Польова, 2.
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,6 га.
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Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 03.10.2005
№ 2683 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації» зі змінами від 30.11.2005 № 3069, від 02.11.2006 № 166,
наказ РВ ФДМУ по Кіровоградській області від 08.12.2005 № 482 «Про прийняття
рішення про приватизацію об’єкта незавершеного будівництва», наказ РВ ФДМУ по
Кіровоградській області від 01.09.2009 № 262 «Про продаж об’єкта незавершеного
будівництва – механізований тік, що знаходиться на балансі управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації, без земельної
ділянки», вимоги пункту 6 статті 120 Земельного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
Умови конкурсу.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Кірово
градській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У кон
верті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою (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); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків,
крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії
установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів,
що підтверджують відповідність 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
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) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсна документація подається до відділу фінансово-бухгалтерської роботи, господарсько-документального забезпечення та інформатики РВ ФДМУ по
Кіровоградській області до 8 лютого 2017 року включно.
Конкурс вiдбудеться в РВ ФДМУ по Кiровоградськiй областi 16 лютого 2017 року о 10.00 за адресою: 25009, м. Кiровоград, вул. Глинки, 2,
кiмн. 706.
Телефон для довідок (0522) 33-25-79.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу об’єкта
приватизації разом із земельною ділянкою

1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на
якій він розташований (визначення або уточнення меж земельної ділянки та погодження їх з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого
зразка; проведення робіт із присвоєння кадастрового номера земельній ділянці;
внесення відомостей до бази даних Центру державного земельного кадастру; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку;
отримання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою та витягу з Державного земельного кадастру; підготовка інших матеріалів
та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності групи А – громадська будівля літ. Т’-1 (магазин) загальною
площею 120,5 м2 (разом із земельною ділянкою), громадська будівля літ. АП-1
(їдальня) загальною площею 408,5 м2 (разом із земельною ділянкою), громадська будівля літ. S-1 (пральня) загальною площею 91,9 м2 (разом із земельною
ділянкою), за адресою: Полтавська обл., м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1.
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт
із землеустрою.
2. Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 02.11.2016
№ 2002 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації» та накази РВ ФДМУ від 05.01.2017 № 10,11,12 «Про приватизацію об’єкта державної власності групи А».

3. Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений
та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про
присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; документ, що підтверджує встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими
знаками, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Умови конкурсу:
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Полтав
ській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У кон
верті 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, зі змінами);
копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про
присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної
особи); документи, 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; згоду на обробку персональних даних (для фізичних осіб – підприємців).
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається у календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по
Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 415.
Кінцевий термін подання конкурсної документації до 17.15 08.02.2017 включно.
Конкурс відбудеться 16.02.2017 о 14.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 402.
Телефони для довідок: (0532) 2-24-86, 56-35-55.

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

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
15,0 м2 та частина даху площею 10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
(код за ЄДРПОУ 38177113). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м.Слов’янськ, вул.Генерала Батюка, 19. Мета проведення оцінки: визначення
вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області,
телефон: (057)700-03-14 електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт
з оцінки: ПрАТ «МТС Україна». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю –
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 40,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «Укр
цинк», код за ЄДРПОУ 00194317. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Костянтинівка, вул. Європейська, 13. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@
spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «Регіональний Центр
Сприяння Підприємництву». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю –
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 85,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Артемівська
ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, код за ЄДРПОУ 21959439. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Василя Першина (Комсомольська), 8. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26,
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт
з оцінки: ФОП Федоряка О. П. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю –
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м 2 першого поверху будівлі (реєстровий номер
38516786.1.АААДЕД487). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба України (код за ЄДРПОУ 39292197), користувач – Костянтинівська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Донецькій області, код
за ЄДРПОУ 39883581. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 85110, Донецька обл.,
м. Костянтинівка, просп. Ломоносова, 125. Мета проведення оцінки: визначення
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області,
телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@
spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «УкрСиббанк».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.01.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 2,0 м2 першого поверху адміністративної будівлі другого району
порту. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Маріупольський
морський торговельний порт» (код за ЄДРПОУ 01125755). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 87510, 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) 700-0314, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ПАТ «ПУМБ».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.01.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 2,0 м2 першого поверху адміністративної будівлі ТЕК та ІВЦ другого
району порту. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Маріупольський морський торговельний порт» (код за ЄДРПОУ 01125755). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 87510, 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) 700-0314, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ПАТ «ПУМБ».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.01.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду
державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), але не більший ніж 5 календарних днів, запечатаних в
окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається. Місцезнаходження
конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1
(4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27, 700-03-14.
Конкурс відбудеться 2 лютого 2017 року 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 № 1: частина вестибуля площею 9,1 м2 на 2-му поверсі
будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, майдан Соборний,
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1. Балансоутримувач: Головне територіальне управління юстиції у Житомирській
області (м. Житомир, майдан Соборний, 1). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Богданович В. В.
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлове приміщення на технічному поверсі
8-поверхової адміністративної будівлі площею 11,5 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. М. Сціборського, 6а. Балансоутримувач: Головне
управління статистики у Житомирській області (м. Житомир, вул. М. Сціборського, 6а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки:
31.01.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт
з оцінки – ТОВ «Житомирська радіокомпанія».
 Об’єкт оцінки № 3: частина нежитлового приміщення площею 22,7 м2
відділення зв’язку № 2 (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
вул. Велика Бердичівська, 69/2. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ
«Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Гуменюк О. А.
 Об’єкт оцінки № 4: мийка автотранспорту площею 53,4 м2 та частина
дворового (бетонного) покриття площею 300,0 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Житомирська обл., м. Коростень вул. Маяковського, 109. Балансоутримувач: Коростенське міжрайонне управління водного господарства (Житомирська
обл., м. Коростень вул. Маяковського, 109). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладання
договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Лебединець Л. Є.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Відповідно до листа ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450 максимальна ціна
послуг з оцінки майна, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання
переможця при оцінці 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), становить 2 080,00 грн, окремо розташованої будівлі – 2 700,00 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. 1 Травня, 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
 Назва об’єкта оцінки: підвальні приміщення загальною площею 76,68 м2
адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Тячів,
вул. Жовтнева, 2. Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України у Тячівському районі Закарпатської області (тел. (03134)
3-22-05). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна
адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Капона-Комбіко».
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: 62,35 грн/м2 станом на 02.08.2012. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016 (орієнтовна).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 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. Відповідно до листа ФДМУ
від 01.12.2016 № 10-36-23450 максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, визначена за результатами аналізу цін, що склалися у ІІ – ІІІ кварталі 2016 року в Україні, 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 передавальних пристроїв), – 2 080,00 грн;
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).
Документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки мають відповідати
критеріям, визначеним листом ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493.
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.

КІРОВОГРАДСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
2
2,0 м на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Габдрахманова, 1, що перебуває
на балансі Управління поліції охорони в Кіровоградській області. Найменування
балансоутримувача: Управління поліції охорони в Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград),
вул. Габдрахманова, 1. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.12.2016, тис. грн – 0,405. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2017. Площа земельної ділянки:
4,42 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград),
вул. Габдрахманова, 1. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП Міненко
Геннадій Миколайович (тел. (095) 590-40-25).
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною
площею 88,7 м2 на другому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. 6 Грудня, 25, що перебувають на балансі
Управління поліції охорони в Кіровоградській області. Найменування балансоутримувача: Управління поліції охорони в Кіровоградській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. 6 Грудня, 25. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1
об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій тис. грн – інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.01.2017. Площа земельної ділянки: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: м. Олександрія, вул. 6 Грудня, 25. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник
робіт з оцінки: Олександрійський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді (тел. 5235-700-56; (066) 236-91-69 Чемерис Ірина Анатоліївна).
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІІ – ІІІ кварталах 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 2,08 тис. грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт; строк виконання робіт – не більше 5 днів, шляхом поштового відправлення
на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімн. 801
РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки,
2 до 30.01.2017 включно у робочий час до 17.15. На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити
назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву. Телефони для довідок: (0522)
33-32-38, 33-24-00.
Конкурси відбудуться у РВ ФДМУ по Кіровоградській області 3 лютого
2017 р. о 8.30 за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 43 площею 16,1 м2
на першому поверсі триповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Львівська обл., м. Червоноград, вул. Святого Володимира, 4а. Балансоутримувач:
ВП 2 Червоноградське управління виробничо-технічного зв’язку ДП «Львіввугілля». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
Львівська обл., м. Червоноград, вул. Святого Володимира, 4а. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Кварц».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 34,0 м2 та частина зовнішніх стін площею 0,9 м2 дванадцятиповерхової будівлі готелю. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Клепарівська, 30. Балансоутримувач: ДП
МОУ «Готель «Власта». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
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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. Клепарівська, 30. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.12.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «лайфселл».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 24,0 м2, частина горища площею 28,0 м2 та частина зовнішньої стіни площею 8,0 м2 (загальною
площею 60,0 м2) в п’ятиповерховій будівлі гуртожитку. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., Жовківський р-н., м. Рава-Руська, вул. 1 Листопада,
6. Балансоутримувач: Рава-Руський професійний ліцей. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Жовківський р-н., м. РаваРуська, вул. 1 Листопада, 6. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.01.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 4. Назва об’єкта оцінки: модульний павільйон площею 5,3 м2 міжнародного автомобільного пункту пропуску «Шегині». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Львівська обл., Мостиський р-н, с. Шегині, вул. Дружби, 201. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні (користуванні) Львівської митниці ДФС. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: Львівська обл., Мостиський р-н., с. Шегині, вул. Дружби, 201. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – Українське державне підприємство по обслуговуванню іноземних та віт
чизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс».
 5. Назва об’єкта оцінки: приміщення лікарні з поліклінікою, позначені в
технічному плані № 261, № 262, загальною площею 27,8 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Замарстинівська, 233. Балансоутримувач (Орендодавець): Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області». 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. Замарстинівська, 233. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.01.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Мантра».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у ІІ – ІІІ кварталах 2016 року та
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 080,00
грн для нежитлових приміщень, майданчиків, дахів 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.

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: частина холу площею 1,5 м2 на першому поверсі головного
навчального корпусу за адресою: м. Херсон, вул. Р. Люксембург, 23, що перебуває на балансі Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет». Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та
м. Севастополі. Платник: ТОВ «Тандем – Фінанс». Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.12.2016.
Звіти про оцінку мають бути прошиті (прошнуровані), пронумеровані, скріплені підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання,
що проводив оцінку.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів максимальна ціна надання послуг з оцінки приміщень, нерухомого майна для
встановлення передавальних пристроїв, яку може бути запропоновано учасником
конкурсу у конкурсній пропозиції, становить не більше ніж 2 080,00 грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запе
чатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за
№ 60/28190), а саме:
заяву 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); інформацію 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, запечатані
в окремому конверті (не більше 5 днів для об’єктів оренди); 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 14 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок
(0552) 22-44-44.

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

 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею 36,0 м2 у будівлі кафе № 3. Балансоутримувач – Хмельницька філія «Концерн «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта: вул. Вокзальна, 11 є, м. Ізяслав, 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 26.12.2016 – 3 889,60 грн. Дата оцінки – 31.01.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП
Грабарчук Павло Васильович. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання).
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення площею 19,4 м2 у будівлі кафе
«Офіцерське». Балансоутримувач – Хмельницька філія «Концерн «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта: вул. Майборського, 10, м. Хмельницький.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та
електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.
ua. Балансова залишкова вартість станом на 05.01.2017 – 5 367,17 грн. Дата оцінки – 31.01.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП
Кисельова Уляна Анатоліївна. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення
та частини будівель (нерухомість комплексного використання).
За рекомендацією ФДМУ очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця конкурсу з
оцінки об’єктів нерухомого майна, – 2,08 тис. грн.
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. Телефон для довідок: (0382) 72-09-45 (прий
мальня), 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 27 січня 2017 р. (включно) до 15.30.
Конкурс відбудеться 2 лютого 2017 року о 10.00 у РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.

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 роз
рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області
 1. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 10,03 м2, частина технічного поверху навчального корпусу № 1 площею 5,64 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський державний технологічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси. Платник робіт
з оцінки: ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації». Дата оцінки: 31.01.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень на першому поверсі площею 145,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський
національний університет ім. Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «РУШ». Дата
оцінки: 31.01.2017.
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 нежитлових приміщень третього поверху чотириповерхової адміністративно-виробничої будівлі загальною
площею 19,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ЧД УДППЗ
«Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Грушевського (Енгельса), 131,
м. Звенигородка, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Савченко Олександр
Васильович. Дата оцінки: 31.01.2017.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається
з підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток
3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення)
разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
(абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення); пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не
більше 8 календарних днів), запечатані в окремому конверті.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.
gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної

діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 31 січня 2017 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 6 лютого 2017 року об 11.00 у РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

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).
№
Назва об’єкта
ПлоАдреса об’єкта
робіт з ОрієнтовБалансоутримувач Платник
дата
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
оцінки об’єкта на
оцінки
1 Нерухоме майно

100,0

2 Нежитлове приміщення

33,3

3 Нежитлове приміщення

49,5

4 Нежитлове приміщення

34,8

5 Нежитлове приміщення

34,2

6 Частина нежитлового приміщення
7 Частина нежитлового приміщення
8 Частина нежитлового приміщення
9 Частина нежитлового приміщення
10 Частина нежитлового приміщення
11 Нерухоме майно,
що складається з:
будівля виробнича;
будівля ТНС «Модуль»;
адміністративнопобутовий корпус;
будівля гаража;
арка металева
(склад),
будівля сараюкотельні;
будівля прохідної
12 Нерухоме майно

1,0

м. Київ, вул. Колекторна, 24/26
м. Київ,
вул. С. Петлюри, 15

6,0
6,0
6,0
302,76
6 193,5
(у т. ч.
1 383,60;
1 787,40;
1 557,60;
800,60;
429,90;
207,80;
26,6 )

ДП «Радіовимірювач»

ДП «Науково-дослідний
та проектно-вишуку
вальний інститут транспортного будівництва
«Київдіпротранс»
м. Київ, вул. С. ДП «Науково-дослідний
Петлюри, 15
та проектно-вишуку
вальний інститут транспортного будівництва
«Київдіпротранс»
м. Київ, вул. С. ДП «Науково-дослідний
Петлюри, 15
та проектно-вишуку
вальний інститут транспортного будівництва
«Київдіпротранс»
м. Київ, вул. С. ДП «Науково-дослідний
Петлюри, 15
та проектновишукувальний інститут
транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС»
м. Київ, вул. Дег- ДК «Укрспецекспорт»
тярівська, 36
м. Київ, вул. Дег- ДК «Укрспецекспорт»
тярівська, 36
м. Київ, вул. Дег- ДК «Укрспецекспорт»
тярівська, 36
м. Київ, вул. Дег- ДК «Укрспецекспорт»
тярівська, 36
м. Київ, вул. Дег- ДК «Укрспецекспорт»
тярівська, 36
Рівненська обл., ДП «КДЗ «Буревісник»
Сарненський
р-н, смт Клесів,
вул. Горького, 4

ФОП Набок
Т. Н.
ГО «Розвитку
транзитного
потенціалу
України»

31.01.17

31.12.16

ГО «Розвитку
транзитного
потенціалу
України»

31.12.16

ГО «Деревообробник»

31.12.16

ГО «Розвитку
фінансових
ринків»

31.12.16

ДК «Укрспецекспорт»
ДК «Укрспецекспорт»
ДК «Укрспецекспорт»
ДК «Укрспецекспорт»
ДК «Укрспецекспорт»
ТОВ «Українська бурштинова компанія»

31.01.17
31.01.17
31.01.17
31.01.17
31.01.17
31.01.17

м. Київ, вул. Ві- ДП «Київський механіч- ТОВ «Транс-К» 31.12.16
нницька, 14/39 ний завод»
 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Платник ро- Орієнтовна
№
Назва об’єкта
Пло- Адреса об’єкта
Балансоутримувач
біт з оцінки дата оцінки
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
об’єкта
1 Нежитлове приміщення
2 Частина нежитлового приміщення – об’єкт культурної спадщини
3 Нерухоме майно

4 Частина нежитлового приміщення

199,0

3,0

ДВНЗ «Київський коледж
легкої промисловості»
Київський національний
університет театру, кіно
і телебачення імені І. К.
Карпенка-Карого
1 377,4 м. Київ, вул. На- ДП МОУ «Центральний
родного опол- проектний інститут»
чення, 5а
1,0

м. Київ, вул. І.
Кудрі, 29
м. Київ,
вул. Ярославів
Вал, 40

34,3

ФОП Лучок
О. О.
АБ «Укргазбанк»

31.12.16
28.02.17

ТОВ «Бюро
28.02.17
інвестиційних
проектів –
проектний
менеджмент»
ФОП Попо31.12.16
вич О. М.

м. Київ, вул. Ста- ДП «Укрінвестбуд»
ронаводницька, 4а
Конкурси відбудуться 1 лютого 2017 року об 11.00 у РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.30 23 січня 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 потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 1 лютого 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 – нерухоме майно та нежитлове приміщення (частина нежитлового приміщення) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки частина нежитлового приміщення –
об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які
становлять культурну цінність.
Продовження рубрики на стор. 7

оренд а

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ВОЛИНСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Волинській області про намір передати в оренду об'єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу управз/п
ління
1 Державна служба статистики України
2 Міністерство юстиції
України

Балансоутримувач
(код ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)

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

реєстровий номер майна

02359662, Головне управління статистики у Волинській області, 43025, Частина адміністративної будівлі «А-9» 02359662.1.АААДЕЕ767
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12, тел. (0332) 78-56-70
34827061, Головне територіальне управління юстиції у Волинській об- Частина адміністративного приміщення 34827061.29.ОГЛИЯМ028
ласті, 43001, м. Луцьк, вул. Володимирська, 1, тел. (0332) 78-47-90

місцезнаходження
43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12
45300, Волинська обл., смт Іваничі,
вул. Банківська, 6

загальна площа, м2

вартість майна за незалеж- максимально можлиною оцінкою, грн
вий строк оренди

9,4

53 017,00

2 роки 364 дні

15,4

38 000,00

2 роки 11 місяців

мета використання
Для здійснення діяльності у сфері
права
Під архівосховище

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ ФДМУ по Волинській 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».

ДОНЕЦЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Донецькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п
1

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

найменування

реєстровий номер майна

Міністерство освіти і на- 02070812, ДВНЗ «Приазовський державний технічний універсиОкремо розташована будівля са- 02070812.1.БДДМУФ178
уки України
тет», 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Університетська, 7, раю цегляного
тел. (0629) 33-34-16

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна пло- вартість майна за незалеж- максимально можливий
мета використання
ща, м2
ною оцінкою, грн
строк оренди
Донецька обл., м. Маріуполь,
15,2
15 700,00
1 рік
Розміщення технічних засобів і антен операторів телевул. Таганрозька, 17
комунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку
місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місця знаходження 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».

№ 4 (1024)

18 січня 2017 року

6
ЗАКАРПАТСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Закарпатській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

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

Назва органу управління

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна пло- вартість майна за незаща, м2
лежною оцінкою, грн
02070832.1.ЯНУБФА038 Закарпатська обл., м. Ужго61,9
457 200,00
род, вул. Волошина, 54
реєстровий номер майна

1 Міністерство освіти і науки 02070832, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський наВбудовані нежитлові приміщення (поз. 16, 17 за
України
ціональний університет», Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Підгірна, планом) першого поверху фізичного факультету
46, тел. (095) 539-95-58
будівлі літ. ББ'

місцезнаходження

максимально можмета оренди
ливий строк оренди
1 рік
Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

КІРОВОГРАДСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Кіровоградській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
площа, вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
кв.м
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство внутрішніх справ
08592224, Управління Міністерства внутрішніх справ України в
Нежитлові приміщення в одноІнформація м. Кропивницький (Кіровоград),
25,5
86 030,00
2 роки 11 місяців Для розміщення громадської організації
України
Кіровоградській області, 25006, м. Кропивницький (Кіровоград), поверховій будівлі приймальника –
відсутня
вул.Бобринецький шлях (40
вул. Віктора Чміленка, 41, тел. (0522) 24-18-74
розподільника (літ. АА1)
років Перемоги), 109
2 Керуючий санацією державного 04853709, Державне підприємство «Дирекція Криворізького
Вбудовані нежитлові приміщення
Інформація Кіровоградська обл., м. Долин166,67
345 700,00
2 роки 11 місяців Розміщення: на площі 20,0 кв.м – торговельного об’єкта з продажу непропідприємства «Дирекція Кривогірничо-збагачувального комбінату окислених руд», 28500, Ків одноповерховій будівлі (адмінбувідсутня
ська, вул. Нова, 80а
довольчих товарів; на площі 30,0 кв.м –торговельного об’єкта з продажу
різького гірничо-збагачувального ровоградська обл., м. Долинська, проммайданчик ДП «Дирекція дівля ЖЕК-31)
алкогольних та тютюнових виробів; на площі 116,67 кв.м – торговельного
комбінату окислених руд»
КГЗКОР», тел. (05234) 4-25-64
об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
3 Керуючий санацією державного 04853709, Державне підприємство «Дирекція Криворізького
Частина даху та частина ґанку боІнформація Кіровоградська обл., м. Долин70,0;
422 963,00;
2 роки 11 місяців Розміщення: на площі 70,0 кв.м – антено-щоглової споруди; на площі 12,0
підприємства «Дирекція Кривогірничо-збагачувального комбінату окислених руд», 28500, Кікового входу будівлі молодіжного
відсутня
ська, вул. Соборності України
12,0
201 301,00
кв.м – базової станції стільникового зв’язку
різького гірничо-збагачувального ровоградська обл., м. Долинська, проммайданчик ДП «Дирекція центру «Червона калина» (кінотеатр
(Леніна), 44
комбінату окислених руд»
КГЗКОР», тел. (05234) 4-25-64
на 800 місць в м. Долинська)
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській області. У разі надходження двох і
більше заяв на один об’єкт оренди орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

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

Назва органу управління

найменування

ОДЕСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Одеській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Державна фіскальна
служба України
2 Міністерство освіти
України

39441717, Одеська митниця Державної фіскальної служби України,
65078, м. Одеса, вул. Гайдара, 21а
01180116, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова,
65029, м. Одеса, вул. Ковальська, 1

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна пло- вартість майна за не- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
ща, м2
залежною оцінкою, грн
строк оренди
10332187
с. Староказаче, Білгород-Дністровський р-н, Одеська обл., на
27,0
101 200,00
2 роки 11 місяців Розміщення відділення
автошляху Р-72 «Контрольно-пропускний пункт «Старокозаче»
банку
01180116.1.УНЦЧГЧ009 м. Одеса, вул. Новосельського, 68а
2,5
25 446,00
2 роки 11 місяців Розміщення пральні
самообслуговування

реєстровий номер майна

Приміщення «Вагон домик»
Частина нежитлового приміщення (кухні)
другого поверху будівлі гуртожитку № 3

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській 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’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Міністерство освіти 02071197, Харківський національний університет радіоеі науки України
лектроніки, 61166, м. Харків, просп. Науки, 14, тел.: (057)
702-10-16, 702-10-13
2 Міністерство освіти 02071197, Харківський національний університет радіоеі науки України
лектроніки, 61166, м. Харків, просп. Науки, 14, тел.: (057)
702-10-16, 702-10-13
3 Міністерство освіти 21188157, Харківський радіотехнічний технікум, 61057, м. Харі науки України
ків, вул. Сумська, 18/20, тел.: (057) 731-17-11, 731-32-38

№
з/п

Назва органу
управління

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн вий строк оренди
Нежитлове приміщення – кімн. № 23 на 2-му поверсі 5-поверхової бу–
м. Харків, вул. Ба19,8
177 500,00
1 рік
Розміщення суб’єкта господарювання, що діє на основі
дівлі санаторію-профілакторію «Імпульс», інв. № 70330, літ. А-5
куліна, 16
приватної власності і провадить господарську діяльність
з медичної практики (стоматологія)
Нежитлове приміщення – кімн. 107 на 1-му поверсі 2-поверхової будів- 02071197.1.ЯГЛКУС047 м. Харків, просп.
50,1
429 000,00
1 рік
Розміщення класу підготовки водіїв
лі учбового корпусу, інв. № 9656, літ. И-2
Науки, 14
найменування

Нежитлове приміщення – кімн. 15 на 1-му поверсі у 3-поверховій
–
м. Харків, вул. Сум57,9
519 500,00
1 рік
Розміщення курсів з навчання водіїв автомобілів з понечастині різноповерхової (3-5) будівлі навчального корпусу, літ. А-5, інв.
ська, 18/20
ділка до п’ятниці з 18.00 до 20.00
№ 10314095, пам’ятка архітектури
4 Державне космічне 14308730, ДНВП «Об’єднання Комунар», 61070, м. Харків,
Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі одноповерхової споМПВАДО 065
м. Харків,
23,9
67 000,00
1 рік
Розміщення офіса
агентство України вул. Г. Рудика, 8, тел.: (057) 707-01-72, 702-99-82
руди № 66 (цегляний склад біля корпусу № 74), інв. № 99047
вул. Г. Рудика, 8
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».

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державне агентство лісо- 00993277, ДП «Великокопанівське лісомисливське господарство», 75131, Херсонська обл., Частина цеху по в’язці віників; навіс 00993277.3.МПОАРР054; Херсонська обл., Цюрупинський р-н,
98,3;
48 186,00
2 роки 11 місяців Розміщення складу для виробів
вих ресурсів України
Цюрупинський р-н, с. Великі Копані, вул. Леніна 3а, тел.: (0554) 24-83-45, 24-82-80
цеху по в’язці віників
00993277.3.МПОАРР082 с.Великі Копані, вул. Леніна 3а
180,0
із бетону, гіпсу та цементу

№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно
до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

м. КИЇВ
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна
вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1. Державне управління справами
05905668, Державне видавництво «Преса України», просп. Перемоги, 50, Нерухоме майно – нежилі приміщення 05905668.1.ААААЛЕ142 м. Київ, просп. Перемоги, 50
32,8
454 735,00
2 роки 11 місяців Розміщення видавництва друкованих засобів
м. Київ, 03047, тел. (044) 454-82-42
на 2-му поверсі будівлі редакційностаном на 30.09.2016
масової інформації та видавничої продукції, що
видавничого корпусу
видаються українською мовою
2 Міністерство внутрішніх справ
25572855, Державна установа «Територіальне медичне об’єднання МВС Нерухоме майно – нежитлове примі–
м. Київ, вул. Вишгород18,0
191 277,00
2 роки 11 місяців Розміщення аптечного пункту, що реалізує
України
України по Київській області», 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 85а,
щення на першому поверсі поліклініки
ська, 85а
станом на 31.10.2016
готові ліки
тел. 430-51-93
3 Міністерство охорони здоров’я
01994089, Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит», 01135, Нерухоме майно – частина нежитло–
м. Київ, вул. В.Чорново2,0
30 000,00
1 рік
Розміщення банкомата
України
м. Київ, вул. Чорновола, 28/1, тел.: 236-69-42, 236-61-65
вого приміщення на території лікарні –
ла, 28/1
станом на 31.08.2016
відділення неврології
4 Міністерство економічного розвитку і 37508596, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 01008, Нерухоме майно – нежитлове при37508596.2.ЮМЦУПР102 м. Київ, бульв. Дружби На92,1
1 473 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення офісних приміщень
торгівлі України
м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, тел. 253-93-94
міщення у підвалі адміністративної
родів, 28
станом на 30.09.2016
будівлі
5 Міністерство регіонального роз04726917, Державне підприємство «Науково-дослідний та проектноНерухоме майно на першому поверсі 04726917.1.АААЖЖИ768 м. Київ, вул. С. Петлюри, 15
15,0
273 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що провавитку, будівництва та житлововишукувальний інститут транспортного будівництва «Київдіпротранс»,
шестиповерхової адміністративної
станом на 31.10.2016
дить туроператорську та турагентську діяльність
комунального господарства України 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, тел.: 288-24-4, 501-33-57
будівлі
6 Міністерство регіонального роз01388443, ДП «Проектний інститут «Укрметротунельпроект», 01054,
Нерухоме майно на 3-му поверсі
01388443.1.ДБЕЦРЕ772 м. Київ, вул. Бульварно27,8
473 200,00
2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на площі, що
витку, будівництва та житловом. Київ, вул. Воровського, 21, к.1, тел.: 484-02-63, 484-07-66
кімн. № 14
Кудрявська, 21
станом на 31.10.2016
не використовується для провадження підприкомунального господарства України
ємницької діяльності
7 Міністерство регіонального роз01388443, ДП «Проектний інститут «Укрметротунельпроект», 01054,
Нерухоме майно на 3-му поверсі кімн. 01388443.1.ДБЕЦРЕ772 м. Київ, вул. Бульварно70,7
1 203 300,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
витку, будівництва та житловом. Київ, вул. Воровського, 21, к. 1, тел.: 484-02-63, 484-07-66
№ 10 та № 11)
Кудрявська, 21
станом на 31.10.2016
комунального господарства України
8 Міністерство освіти і науки України 16459396, Національний університет «Києво-Могилянська академія»,
Нерухоме майно – частина нежитло- 16459396.1.ПТДСУН032 02090, м. Київ, вул. Харків9,2
88 900,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здій04070, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2, тел. 425-60-59, факс 463-67-83
вого приміщення (приміщення пральні
ське шосе, 17
станом на 31.10.2016
снює побутове обслуговування населення (встагуртожитку)
новлення пральних машин самообслуговування)
9 Міністерство регіонального роз01388443, Державне підприємство «Укрметротунельпроект», 01054,
Нерухоме майно – нежитлові примі01388443.1.ДБЕЦРЕ772 01054, м. Київ,
45,8
776 630,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
витку, будівництва та житловом. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21, кімн. 1, тел. 484-02-63, факс
щення (кімн. 5 та 15 на 3-му поверсі)
вул. Бульварно-Кудрявська,
станом на 31.10.2016
комунального господарства України 484-07-66
21
10 Міністерство охорони здоров’я
32453658, ДП «Спеціалізована медико-санітарна частина № 18 МОЗ Укра- Нерухоме майно – частина нежитлово- 32453658.1.ААААЛБ791 м. Київ, просп. С. Банде50,4
678 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товаУкраїни
їни», 04073, м. Київ, просп. С. Бандери, 19, тел. 419-30-65
го приміщення
ри, 19
станом на 31.10.2016
рів підакцизної групи
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – частина нежитлових приміщень цокольного поверху будівлі навчального корпусу № 7 загальною площею 4,0 м2 (реєстровий номер майна 02070921.21.
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
31.07.2016 становить 54 370,00 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. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України
«Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 року.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – липень 2016 року становить
362,47 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення торговельного
об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначено-

18 січня 2017 року

го об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною
платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового
призначення та умов договору оренди; строк оренди – 1 рік; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб;
забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню
і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами
та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному
стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація
переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності
підтвердних документів); 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 50 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032,
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м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву, в конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (для фізичних осіб за наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа,
балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий
місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 14.30 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу на право
оренди нерухомого державного майна, що відбувся 04.01.2017
За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення про укла
дення з Дочірнім підприємством «Мрія» колективного підприємства торгі

вельно-виробничої фірми «Запоріжбуд» договору оренди державного не
рухомого майна – нежитлових приміщень № 87, 88 та частини приміщення
№ 89 (площею 13,7 м2) першого поверху будівлі (літ. А-4,А’), реєстровий номер
01242892.1.АААДДЛ872, загальною площею 162,2 м2 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 43, що перебуває на балансі ДВНЗ «Запорізький
будівельний коледж».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу на право
оренди нерухомого державного майна, що відбувся 21.12.2016
За результатами конкурсу на право укладення договору оренди нерухомого
державного майна площею 5,0 м2, за адресою: м. Київ, вул. Івана Кудрі, 31а (приміщення пральні гуртожитку), що перебуває на балансі Національного університету
«Києво-Могилянська академія», конкурсною комісією прийнято рішення укласти
договір оренди з переможцем конкурсу – ТОВ «МПС «Постірай-Ка!».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
У зв’язку з порушенням строку підписання договору оренди конкурсною комісією скасовано раніше прийняте рішення про визнання ТОВ «ІМПОРТ ЛЕНД»

переможцем конкурсу на право оренди нерухомого державного майна – боксу
поглибленого огляду (літ. О) загальною площею 195,8 м2 на митному посту «Ужгород» за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 224, що обліковується на балансі Державної фіскальної служби України та перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Закарпатської митниці ДФС. За результатами
додаткового засідання конкурсної комісії новим переможцем визнано Спільне
українсько-швейцарське підприємство «МЕЛЛО Д’ЮТІ ФРІ» у формі товариства
з обмеженою відповідальністю.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
Інформація
Балансоутримувач
Переможець конкурсу
про об’єкт оренди

Приміщення вагона-модуля тип-6 № 7, встановленого
на майданчику для засобів перонної механізації, площею 12,8 м2 за адресою: Київська обл, м. Бориспіль,
Аеропорт
Приміщення № 170 площею 10,4 м2 та приміщення
№ 174 площею 8,2 м2 на 3-му поверсі пасажирського
термінала «D» за адресою: Київська обл, м. Бориспіль, Аеропорт

ДП «Міжнародний аеро- ТОВ «Оупен Скай
порт «Бориспіль» (ідент. Сервісіз»
код 20572069)
(ідент. код 33697862)

ДП «Міжнародний аеро- ТОВ «ІНТЕРАВІА» (ідент.
порт «Бориспіль» (ідент. код 33240887)
код 20572069)

КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Продовження. Початок рубрики на стор. 4 – 5

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 22.09.2016
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності перемож
цями визнано:
1. ФОП Перевай В. С. на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
гаража (літ. А) площею 426,2 м2, прохідної (літ. Б) площею 6,8 м2, замощення (літ. І) площею 3 592,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
Василівський р-н, с. Балки, вул. Миру, 286. Балансоутримувач майна: Управління
каналів Північно-Рогачикської зрошувальної системи. Вартість виконання робіт з
оцінки – 5 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати
підписання договору;
нежитлових приміщень № 51, № 52 першого поверху адміністративної будівлі
літ. А-10 загальною площею 57,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний (Леніна), 77. Балансоутримувач майна: ДП «Центр науковотехнічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України». Вартість виконання робіт з оцінки – 5 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів від дати підписання договору;
вбудованих у перший поверх будівлі (літ. А-4, інвентарний номер 406, реєстровий номер 02495431.10.АААДДЛ068) нежитлових приміщень № 28 площею 17,4 м2
та № 29 площею 15,1 м2, загальною площею 32,5 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 69076, м. Запоріжжя, вул. Новобудов, буд. 4. Балансоутримувач майна: Запорізьке відділення (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 02495483) державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій». Вартість
виконання робіт з оцінки – 4 500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів від дати підписання договору;
вбудованих нежитлових приміщень з № 1 до № 19 включно першого поверху
будівлі (літ. А-1, ганок площею 4,7 м2) загальною площею 258,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Мелітополь, просп. 50-річчя Перемоги, 36/13. Балансоутримувач майна: Дніпровська електроенергетична система державного підприємства національна енергетична компанія «Укренерго». Вартість виконання
робіт з оцінки – 5 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від
дати підписання договору;
нежитлових приміщень № 50, 51, 52, 53, 53а, 88, 89, 90, 91, 92, 93 та частини
приміщення № 54 (площею 18,72 м2) загальною площею 196,72 м2 першого поверху триповерхової будівлі учбового корпусу № 4, літ. А-3, реєстровий номер
02125243.40.РПКХЯР003. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69600, м. Запоріжжя,
вул. Дніпровська, 33а (колишня назва вул. Леппіка, 33а). Балансоутримувач майна:
Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет».
Вартість виконання робіт з оцінки – 5 000 грн, строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів від дати підписання договору;
нежитлового приміщення № 1-5 площею 29,7 м2 та частин приміщень спільного
користування № 1-11, 1-1, 1-2 площею 21,18 м2 першого поверху будівлі (літ. А-1),
реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ939, загальною площею 50,88 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Приазовський р-н, смт Приазовське,
вул. Пушкіна, 3. Балансоутримувач майна: Головне управління статистики у Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 000 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
вбудованих нежитлових приміщень в 1-й, 2-й поверхи будівлі їдальні (літ.
А-2), а саме: вбудованих у перший поверх будівлі нежитлових приміщень з № 31
до № 42 включно та сходової клітки І; вбудованих у другий поверх будівлі приміщень: частини приміщення коридору № 65; приміщень № 66, № 67, № 72; частини
приміщень № 73, № 74; приміщень № 75; № 73а та сходової клітки ІV загальною
площею 579,16 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Чернишевського, 54. Балансоутримувач майна: Мелітопольський
державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького. Вартість виконання
робіт з оцінки – 5 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від
дати підписання договору;
частини даху будівлі літ. А-2 загальною площею 20,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл. м. Мелітополь, вул. Гоголя, 136а. Балансоутримувач майна: Запорізька філія державного науково-дослідного та проектновишукувального інституту «НДІпроектреконструкція». Вартість виконання робіт з
оцінки – 4 500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати
підписання договору;
нежитлового приміщення № 152 першого поверху учбового корпусу № 1 (літ.
А-3) загальною площею 25,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 44. Балансоутримувач майна: ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ». Вартість виконання робіт з оцінки – 5 000 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
2. ФОП Паламарчук Лідію Павлівну на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
вбудованого в підвальний поверх чотириповерхової адміністративної будівлі
(літ. А-4), реєстровий номер 00201081.1.БДПМЧН7734, нежитлового приміщення № 1 (у складі приміщень з № 1 до № 14 включно) загальною площею 172,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 180. Балансоутримувач майна: ДП «Державний науково-дослідний та проектний інститут
титану». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 800 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
вбудованих у перший поверх двоповерхової будівлі учбового корпусу (літ. А-2)
нежитлових приміщень № 54, № 55, № 56 загальною площею 46,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. М. Грушевського, буд.
19. Балансоутримувач майна: Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 800 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
нежитлових приміщень № 46, 47, 48, вбудованих в перший поверх адміністративної будівлі (літ. А-5), загальною площею 31,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, просп. Соборний, 105. Балансоутримувач майна: Запорізьке обласне
управління водних ресурсів. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
3. Приватне підприємство «Аспект» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
частини даху будівлі учбового корпусу (літ. А-5) загальною площею 7,34 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69006, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, буд.
10. Балансоутримувач майна: Запорізька державна інженерна академія. Вартість
виконання робіт з оцінки – 4 500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
4. Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта
оренди:
нежитлових приміщень № 3, № 6, № 7 одноповерхової будівлі навчальної
майстерні літ. Б) загальною площею 202,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 43. Балансоутримувач майна: Державний
вищий навчальний заклад «Запорізький будівельний коледж». Вартість виконання
робіт з оцінки – 4 450 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від
дати підписання договору.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про підсумки конкурсу з відбору
суб'єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 22.09.2016
1. Частина нежитлової одноповерхової окремо розташованої будівлі складу
№ 6, матеріальний склад А площею 387,3 м2 (інв. № 10310007) за адресою: Луганська обл., Кремінський р-н, смт Красноріченське, вул. Фрунзе, 255 – ФОП Сорокі
на І. М. на таких умовах: вартість послуг – 1 700, термін виконання – 4 дні.
2. Нежитлове вбудоване приміщення площею 20,8 м2 на першому поверсі
триповерхової будівлі (інв. № 10310047) за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Велика садова, буд. 2 – ФОП Сорокіна І. М. на таких умовах: вартість
послуг – 1 600, термін виконання – 4 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 07.09.2016
РВ ФДМУ по Одеській області:
І. Керуючись вимогами пункту 10 розділу V (Порядок проведення конкурсу),
пунктів 1, 2 розділу VІ (Інформація про результати конкурсу) 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, рішенням комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності інформує
про результати конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, оголошеного на
07.09.2016, по об’єктах:
1. ТОВ ОФ «Інюг- Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва об’єкта оцінки:
вбудованого нежитлового приміщення 5-го поверху в 5-поверховій будівлі загальною площею 31,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: державне

№ 4 (1024)

підприємство МОУ «Одеський проектний інститут». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Армійська, 18. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. 3 700,00 грн, 5 календарних днів;
2. ФОП Лемза І. В., керівник – Лемза І. В. Назва об’єкта оцінки: відокремлена
частина нежитлового приміщення технічного поверху та частина даху загальною
площею 8,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний економічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. О. Невського, 51а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 3
050,00 грн, 5 календарних днів;
3. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесік В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення 1-го поверху 2-поверхової будівлі учбового корпусу
№ 2 загальною площею 14,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет
ім. К. Д. Ушинського», Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 34. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 2
800,00 грн, 5 календарних днів;
4. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху будівлі загальною
площею 53,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне
підприємство «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Середня, 25. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 3 200,00 грн,
5 календарних днів;
5. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесік В. В. Назва об’єкта оцінки: споруди: бетонований басейн, який розташований на поверхні земельної ділянки та
фундамент колишньої водонапірної вежі. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державне підприємство «Регіональний дослідно-експериментальний комплекс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Білгород-Дністровський
р-н, Удобненська сільська рада, 43-й км траси Одеса-Рені. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. 5 950,00 грн, 5 календарних днів;
6. ТОВ ОФ «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 1-го поверху (к. 103) триповерхової будівлі на ділянці
транзитно-вантажного термінала порту загальною площею 9,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського морського порту).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкту для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. 4 650,00 грн, 5 календарних днів;
7. ТОВ ОФ «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва об’єкта оцінки:
частина приміщення першого поверху будівлі управління порту загальною площею
2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія Державного
підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського
морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна пл., 1. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. 3 200,00 грн, 5 календарних днів;
8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 7-му рівні будівлі пасажирського комплексу Одеського морського вокзалу загальною площею 2,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія Державного
підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського
морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська,
6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Знято з конкурсу (службова
записка відділу оренди від 05.09.2016).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 20.09.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина приміщень ремонтно-механічної майстерні (літ.
Б, поз. 1-12) площею 49,9 м2, що перебуває на балансі Тернопільського обласного
управління водних ресурсів, за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль ви
знано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою внесення змін до договору
оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 450 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частини даху будівлі гуртожитку площею 33,0 м2,
фасаду будівлі площею 10,0 м2 та площадки площею 27,0 м2, що перебувають на
балансі Державного професійно-технічного навчального закладу «Тернопільське
вище професійне училище сфери послуг та туризму», за адресою: вул. Я. Стецька, 25а, м. Тернопіль, визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 500 гривень,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: гідротехнічні споруди ставка площею 7,4174 га, що
не увійшли до статутного капіталу КСП «Агрофірма «Явір», але передані на баланс
СТОВ «Ранок», за адресою: с. Горинка, Кременецький р-н, Тернопільська обл. ви
знано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 700 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: приміщення їдальні (поз. 20) загальною площею
54,06 м2 (літ. Д) за адресою: вул. Молодіжна, 1, с. Білокриниця, Кременецький
р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Кременецького лісотехнічного
коледжу, визнано ПП «Радикал». Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору
оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 680 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта державної власності, що відбувся 22.09.016
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди –
приміщення загальною площею 46,6 м2 (у т. ч. площа загального користування –
9,0 м2) на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі
Головного управління статистики у Хмельницькій області та розташована за адресою: Хмельницька обл., м. Волочиськ, вул. Лисенка, 8а, визнано ФОП Паніка Юрія
Олександровича. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 700 грн (без урахування
ПДВ), строк виконання робіт – 4 календарних дні.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – приміщення площею 23,9 м2 (у т. ч. площа загального користування – 5,2 м2) на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Хмельницького
філіалу ДП «НДІпроектреконструкція», за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 37 визнано ТОВ «Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 1 700 грн (без
урахування ПДВ), строк виконання робіт – 4 календарні дні.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди –
приміщення загальною площею 59,7 м2 (у т. ч. площа загального користування –
27,7 м2) на другому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі
Головного управління статистики у Хмельницькій області, за адресою: Хмельницька
обл., м. Полонне, вул. Л. Українки, 154 визнано ПП «Консалтінг Сервіс». Вартість
виконання робіт з оцінки – 1 700 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 передачі майна в суборенду –
залізничні вагони в кількості 12 шт., що ввійшли до складу ЦМК ДП «Славутський
комбінат «Будфарфор», який передано в оренду ПАТ «Славутський комбінат Будфарфор», та обліковуються на балансі ПАТ «Славутський комбінат Будфарфор»,
визнано ПП «Гудвіл». Вартість виконання робіт з оцінки – 11 640 грн (без урахування
ПДВ), строк виконання робіт – 10 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 15.09.2016
1. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Об’єкт оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху адміністративної будівлі відділення поштового зв’язку загальною площею 49,4 м2 за адресою: вул. Б. Вишневецького, 34, м. Черкаси, що обліковуються на балансі ЧД УДППЗ
«Укрпошта». Платник робіт з оцінки: ФОП Максимова Л. В. Дата оцінки: 31.08.16.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо».
Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 1 645 грн.
2. Об’єкт оцінки: приміщення їдальні загальною площею 412,85 м2 за адресою: вул. В. Чорновола, 164, м. Черкаси, що обліковуються на балансі ДВНЗ «Університет банківської справи». Платник робіт з оцінки: ФОП Лежненко Л. С. Дата
оцінки: 31.08.16. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визнано ФОП Горопацька М. В. Термін виконання роботи – 5 календарних днів,
вартість послуг – 1 645 грн.
3. Об’єкт оцінки: частина приміщень першого поверху п’ятиповерхової адмін
будівлі площею 16,8 м2 за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, що обліковується на балансі ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут технікоекономічної інформації в хімічній промисловості». Платник робіт з оцінки: ФОП
Половніков В. В. Дата оцінки: 31.08.16. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано КТ АЕО «Фатум-М». Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 1 600 грн.
4. Об’єкт оцінки: частина нежитлових приміщень першого поверху виробничої
будівлі відділення поштового зв’язку загальною площею 20,9 м2 за адресою: пров.
Московський, 1а, м. Сміла, Черкаська обл., що обліковується на балансі ЧД УДППЗ
«Укрпошта». Платник робіт з оцінки: ФОП Фоміна О. В. Дата оцінки: 31.08.16. Пере
можцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Гребчен
ко М. П. Термін виконання роботи – 4 календарних дні, вартість послуг – 1 680 грн.
5. Об’єкт оцінки: частина нежитлового приміщення на четвертому поверсі
адмінбудівлі загальною площею 115,68 м2 (у т. ч. місця спільного користування – 27,52 м2) за адресою: просп. Хіміків, 50, м. Черкаси, що обліковується на балансі ЧДЖПП «Житлосервіс». Платник робіт з оцінки: ПП «Мік-Авто». Дата оцінки:
31.08.16. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано
ФОП Гребченко М. П. Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 1 610 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 21.09.2016
Переможцем конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди) ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єкту: нежитлові
приміщення площею 53,4 м2 одноповерхової адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Управління поліції охорони у Чернігівській області, за адресою:
Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 83а (вартість виконання робіт з
оцінки – 1 710 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, який буде залучений до проведення
незалежної оцінки державного майна, що відбувся 13.10.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна:
частина адміністративної будівлі (літ. А-2) площею 17,0 м2 за адресою: 44400,
Волинська обл., смт Стара Вижівка, вул. Привокзальна, 2 – визнано ТОВ «Волиньексперт»; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати для продовження терміну договору оренди; вартість робіт з оцінки
1200,00 грн та строк виконання робіт з оцінки 5 календарних днів;
частина нежитлового приміщення площею 32,2 м2 за адресою: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 67 – визнано ФОП Малащицьку О. Г.; мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки 1200,00 грн та строк
виконання робіт з оцінки 5 календарних днів;
частина приміщення вузла поштового зв’язку Маневич площею 13,10 м2 за
адресою: 44600, Волинська обл., смт Маневичі, вул. Незалежності, 11 – визнано
ТзОВ «Атлант» ЛТД; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди; вартість робіт з
оцінки 1440,00 грн та строк виконання робіт з оцінки 3 календарні дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 13.10.2015
1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 401,5 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
ім. ак. В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець –
ТОВ «Національно експертно-правова група». Вартість роботи – 4500,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 5.
2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 136,6 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
ім. ак. В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець –
ТОВ «Національно експертно-правова група». Вартість роботи – 4000,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 5.
3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 151,9 м2. Балансоутримувач: Марганецький коледж ДВНЗ «НГУ». Адреса: м. Марганець, вул. Лермонтова, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість роботи – 3000,00 грн,
строк виконання (у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗУ». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Севастопольська, 17. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
Вартість роботи – 3550,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
5. Назва об’єкта: майданчик площею 400,0 м2. Балансоутримувач: Нікопольський
професійний ліцей. Адреса: Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Капулівка,
вул. Арсентія Матюка, 3а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість
роботи – 3000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
6. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 6,25 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Пушкіна, 77а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Кушнєрова
Л. О. Вартість роботи – 3550,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 74,1 м2. Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп.
Газети «Правда», 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національно експертно-правова
група». Вартість роботи – 4000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 46,4 м2. Балансоутримувач: Управління поліції охорони в Дніпропетровській області. Адреса:
м. Вільногірськ, вул. Жовтнева, 19а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В.
В. Вартість роботи – 2200,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 23,88 м2. Балансоутримувач: ДП «Виробничо-будівельне об’єднання». Адреса: м. Нікополь, просп.
Трубників,16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість роботи
– 2250,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 944,73 м2. Балансоутримувач: Автогосподарство ГУМВС України в Дніпропетровській області
Адреса: м. Дніпро (Дніпропетровськ), просп. Богдана Хмельницького (вул. Героїв
Сталінграда), 146. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7» Вартість роботи –
4000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
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11. Назва об’єкта: частина даху площею 17,2 м2 та частина нежитлового
вбудованого приміщення технічного поверху площею 4,8 м2. Балансоутримувач:
Фрунзенське міжрайонне управління водного господарства. Адреса: Дніпропетровська обл., смт Ювілейне, вул. Радгоспна, 42. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець –
ФОП Данильченко В. В. Вартість роботи – 4200,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
12. Назва об’єкта: нежитлові приміщення № 32, 33 (літ. А-5) у підвалі та 1-му
поверсі житлового будинку загальною площею 105,5 м2. Балансоутримувач: КВП
«Дніпропетровський комбайновий завод». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Святослава Хороброго (вул. Чкалова), 22. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Переможець – ТОВ
«Національно експертно-правова група». Вартість роботи – 5000,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 5.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди з метою визначення ринкової вартості державного майна для
розрахунку орендної плати, що відбувся 11.10.2016
Переможцями конкурсу визнано:
ПП «Форкіс-Н» на об’єкти оренди:
нежитлові приміщення площею 386,7 м2 першого поверху адміністративнопобутового корпусу, на балансі ДП «Миколаївський морський торговельний порт»,
адреса: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/26. Вартість робіт – 1700 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 кал. дні;
нежитлові приміщення площею 26,3 м2 в будівлі радіостанції (інв. № 25563),
на балансі ДП «Миколаївський морський торговельний порт», адреса: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/23. Вартість робіт – 1700 грн без урахування ПДВ, строк
виконання робіт – 3 кал. дні.
ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на об’єкти оренди:
частина нежитлового вбудованого приміщення їдальні площею 440,3 м2 на
першому поверсі будівлі гуртожитку № 2; частина нежитлового приміщення буфету площею 109,1 м2 на першому поверсі будівлі учбового корпусу № 2, на балансі
Миколаївського коледжу транспортної інфраструктури Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В.Лазаряна, адреса:
м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 71. Вартість робіт – 1700 грн без урахування ПДВ,
строк виконання робіт – 5 кал. днів;
нежитлові приміщення площею 169,2 м2 адміністративно-службової будівлі
(інв. № 50148), на балансі Миколаївської філії ДП «Адміністрація морських портів
України» (адміністрація Миколаївського морського порту), адреса: м.Миколаїв,
вул. Заводська, 23/2. Вартість робіт – 1700 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 кал. дні.
ТОВ «Центр-Приват-Експерт» на об’єкти оренди:
нежитлова одноповерхова будівля АТС площею 357,0 м2, на балансі ДП «НАРП»,
адреса: м. Миколаїв, вул. Знаменська, 37. Вартість робіт – 1700 грн без урахування
ПДВ, строк виконання робіт – 5 кал. днів;
підвальне приміщення площею 58,0 м2 гуртожитку, на балансі ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж», адреса: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 11а. Вартість
робіт – 1200 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 кал. днів.
ПЕП «Візаві» на об’єкти оренди:
нежитлові приміщення площею 467,3 м2, на балансі Відокремленого підроз-

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 13.10.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здій
снення незалежної оцінки майна визнано Житомирську товарну агропромислову
біржу по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 48,0 м2 частини будівлі Олевського районного суду, що перебуває на балансі Територіального управління Державної судової адміністрації України в Житомирській області, за адресою: Житомирська
обл., м. Олевськ, вул. Привокзальна, 5 (вартість виконання – 1 650,00 грн, строк
виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладання договору оренди;
нежитлове приміщення (кабінет) площею 14,8 м2 на 1-му поверсі будівлі паспортного столу (літ. А-4), що перебуває на балансі Бердичівського МВ (з обслуговування м. Бердичева та Бердичівського району) УМВС України в Житомирській області, за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Героїв України, 67 (вартість
виконання – 1 650,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди.

ділу Миколаївські магістральні електричні мережі ДП «Національна енергетична
компанія «Укренерго», адреса: Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Жовтневої
революції, 279а. Вартість робіт – 1725 грн без урахування ПДВ, строк виконання
робіт – 3 кал. дні;
нежитлове приміщення площею 17,7 м2 шостого поверху адміністративної
будівлі, на балансі РВ ФДМУ по Миколаївській області, адреса: м. Миколаїв, вул.
Чкалова, 20. Вартість робіт – 1300 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 кал. дні.
ТОВ «Експерт-Південь» на об’єкти оренди:
нежитлове приміщення площею 8,0 м2 на технічному поверсі будівлі; частина даху будівлі площею 180,0 м2, на балансі РВ ФДМУ по Миколаївській області,
адреса: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20. Вартість робіт – 1700 грн без урахування
ПДВ, строк виконання робіт – 4 кал. дні;
частина холу площею 10,2 м2 першого поверху п’ятиповерхової будівлі лікарні,
на балансі Територіального медичного об’єднання МВС України по Миколаївській
області, адреса: м. Миколаїв, вул. Флотська, 71. Вартість робіт – 1200 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 кал. дні.
ПП «Первомайська брокерська агенція» на об’єкт оренди:
частина підвального приміщення площею 36,4 м2 учбового корпусу № 1, на
балансі Первомайського професійного промислового ліцею, адреса: Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Корабельна, 20/2. Вартість робіт – 800 грн без
урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 кал. днів.
ФОП Пашинова Т. В. на об’єкти оренди:
нежитлове приміщення площею 12,0 м2 господарської будівлі, на балансі Арбузинського професійного аграрного ліцею, адреса: Миколаївська обл., смт Арбузинка, вул. Шевченка, 217. Вартість робіт – 1400 грн без урахування ПДВ, строк
виконання робіт – 5 кал. днів;
нежитлове приміщення площею 31,1 м2 першого поверху будівлі, на балансі
Управління Державної казначейської служби України в Арбузинському районі Миколаївської області, адреса: Миколаївська обл., смт Арбузинка, вул. Центральна, 88.
Вартість робіт – 1500 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 кал. днів.
ФОП Полупаненко М. М. на об’єкт оренди: частина вестибуля №102 площею
2,0 м2 першого поверху шестиповерхової залізобетонної будівлі центрального
диспетчерського пункту корпус – А, на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» обліковується у ВП «Южно-Українська АЕС», адреса: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
Проммайданчик 3. Вартість робіт – 1300 грн без урахування ПДВ, строк виконання
робіт – 3 кал. дні.

до уваги оцінювачів
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.11.2016

м. Київ

№
з/п

№ 2014

Про зупинення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів

Відповідно до частини третьої статті 14 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
в Україні», якою передбачено обов’язкове підвищення кваліфікації оцінювачами за відповідними напрямами оцінки майна не
рідше одного разу на два роки НАКАЗУЮ:
1. Зупинити дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, які не виконали вимоги Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (перелік додається).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити інформування громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в «Державному інформаційному бюлетені про приватизацію»,
додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації» та на веб-сайті Фонду
державного майна України в Інтернеті.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду

Н. Лебідь
Додаток
до наказу ФДМУ
від 08.11.2016 № 2014

№
з/п

Прізвище, ім’я та по батькові

1 Зерніна Ірина Петрівна
2 Сафаров Микола Вікторович
3 Чайковська Наталія Вікторівна

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких зупинено
Свiдоцтво про реєстрацію у ДержавноКваліфікаційний документ оцінювача
му реєстрі оцінювачів та СОД
Регiон
номер
дата видачі
номер
дата видачі
навчальний заклад
10499
29-08-2013
Мф 2366
06-11-2004 Інст. експ. та упр. власн. м. Одеса
9568
18-12-2012
МФ № 8521
03-11-2012 Придн. ДАБтА
м. Дніпропетровськ
9610
18-01-2013
МФ № 8525
03-11-2012 Придн. ДАБтА
м. Херсон

Примітка. Інст. експ. та упр. власн. – ТОВ «Інститут експертизи та управління власністю»; Придн. ДАБтА – ДВНЗ «Придніпровська
державна академія будівництва та архітектури».

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.11.2016

м. Київ

№ 2113

Про зупинення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів

Відповідно до частини третьої статті 14 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
в Україні», якою передбачено обов’язкове підвищення кваліфікації оцінювачами за відповідними напрямами оцінки майна не
рідше одного разу на два роки, НАКАЗУЮ:
1. Зупинити дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, які не виконали вимоги Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (перелік додається).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити інформування громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в «Державному інформаційному бюлетені про приватизацію»,
додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації» та на веб-сайті Фонду
державного майна України в Інтернеті.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких зупинено
Свiдоцтво про реєстрацію у ДерКваліфікаційний документ оцінювача
№
жавному реєстрі оцінювачів та СОД
Прізвище, ім’я та по батькові
з/п
номер
дата видачі
номер
дата видачі
навчальний заклад
1 Безбородов Андрій Олександрович
6447
07-05-2008
МФ № 4544 11-11-2006 МІБ
2 Бездітна Тетяна Сергіївна
10439
28-08-2013
МФ № 8527 17-11-2012 Інст. експ. та упр. власн.
3 Бєлов Євген Володимирович
918
15-12-2014
МФ № 263
22-11-2014 Одес. акад. Попова
4 Богаченко Володимир Миколайович
2199
01-02-2005
МФ № 2204 13-11-2004 МІБ
5 Гненний Євгеній Олексійович
68
17-03-2015
МФ № 264
22-11-2014 УКШ
6 Головко Валерій Володимирович
2572
31-03-2005
МФ 2545
13-11-2004 УКШ
7 Горбунова Тетяна Михайлівна
3153
17-06-2005
МФ 2315
13-11-2004 ХЦНТЕІ
8 Горелов Ігор Миколайович
4118
02-11-2005
МФ 2207
13-11-2004 МІБ
9 Гусейнова Тетяна Іванівна
76
19-03-2015
МФ № 265
22-11-2014 УКШ
10 Дишлова Валерія Валеріївна
55
25-02-2015
МФ № 266
22-11-2014 УКШ
11 Добрянська Тетяна Євгенівна
2037
30-12-2004
МФ 2209
13-11-2004 МІБ
12 Думік Наталія Іванівна
5191
31-01-2007
МФ № 4556 11-11-2006 МІБ
13 Єлєсіна Альяна Володимирівна
88
31-03-2015
МФ № 267
22-11-2014 УКШ
14 Захарченко Роман Миколайович
3155
17-06-2005
МФ 2485
13-11-2004 УАБС
15 Іванюк Микола Миколайович
2162
26-01-2005
МФ 2442
13-11-2004 МІБ
16 Іщенко Юрій Іванович
1956
16-12-2004
МФ 2444
13-11-2004 МІБ
17 Каберна Оксана Олегівна
9547
10-12-2012
МФ № 8533 17-11-2012 Інст. експ. та упр. власн.
18 Кайдаш Кирил Олександрович
65
17-03-2015
МФ № 268
22-11-2014 УКШ
19 Капліна Олена Миколаївна
3097
17-06-2005
МФ 2317
13-11-2004 ХЦНТЕІ
20 Козоріз Руслан Дмитрович
5171
29-01-2007
МФ № 4563 11-11-2006 УКШ
21 Корнієвська Олена Валеріївна
8565
13-01-2011
МФ № 6499
22-11-2008 ІКЦ УТО
22 Корогодський Еміль Якович
3115
17-06-2005
МФ 2295
13-11-2004 ІКЦ УТО
23 Корогодський Ян Емільович
10587
03-09-2013
МФ № 2296 13-11-2004 ІКЦ УТО
24 Крижановська Тамара Валеріївна
8145
12-03-2010
МФ 2297
13-11-2004 ІКЦ УТО
25 Крумеліс Валерія Юріївна
2946
01-06-2005
МФ 2298
13-11-2004 ІКЦ УТО
26 Кулик Ігор Миколайович
2198
01-02-2005
МФ 2557
13-11-2004 УКШ
27 Купрікова Марія Сергіївна
935
26-12-2014
МФ № 270
22-11-2014 УКШ
28 Лисенко Владислав Сергійович
10596
06-09-2013
МФ 2217
13-11-2004 МІБ
29 Літвінов Володимир Іванович
2106
30-12-2004
МФ 2391
13-11-2004 Інст. експ. та упр. власн.
30 Лупанов Олексій Костянтинович
7124
16-12-2008
МФ № 6470
22-11-2008 Інст. експ. та упр. власн.
31 Маковецький Леонід Миколайович
1921
14-12-2004
ЦМК 159
13-11-2004 МІБ
32 Максимов Андрій Степанович
2394
09-03-2005
МФ 2257
13-11-2004 ККН
33 Маринич Роман Федорович
2009
23-12-2004
МФ 2455
13-11-2004 МІБ
34 Матвєєва Марина Петрівна
10178
08-08-2013
МФ 2392
13-11-2004 Інст. експ. та упр. власн.
35 Мельниченко Ігор Дмитрович
66
17-03-2015
МФ № 275
22-11-2014 УКШ
36 Моісеєв Віталій Віталійович
9542
10-12-2012
МФ № 8552 17-11-2012 Інст. експ. та упр. власн.
37 Мойсеєнко Ольга Віталіївна
946
26-12-2014
МФ № 276
22-11-2014 УКШ
38 Недайвода Віта Валеріївна
5404
04-04-2007
МФ № 3463
13-11-2004 КІМІТ
39 Нікітіна Ксенія Олександрівна
7150
24-12-2008
ЦМК №416
22-11-2008 Інст. експ. та упр. власн.
40 Нікольчук Сергій Петрович
3021
16-06-2005
МФ 2457
13-11-2004 МІБ

Газета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію»
Редактор В. П. Борківська
тел. (044) 200-36-58, 200-35-01

Розповсюдження Г. О. Деянова
тел./факс (044) 200-35-81

41 Новіков Володимир Олександрович
42 Новікова Лариса Григоріївна
43 Одинак Віктор Сергійович
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Озеров Євгеній Андрійович
Остра Анжела Василівна
Паніна Анна Валеріївна
Парахін Аркадій Юрійович
Полуєв Дмитро Олександрович
Риженко Дмитро Юрійович
Роляк Наталя Петрівна
Сахневич Леонід Володимирович
Седлецький Віталій Володимирович
Ситник Лілія Володимирівна
Смородський Ігор Іванович
Сокур Маргарита Володимирівна
Сорокіна Ірина Станіславівна
Спірке Віталій Георгійович
Степаніченко Олена Володимирівна
Титаренко Сергій Олегович
Толкачова Олена Федорівна
Трубчиков Кирило Павлович
Ховрич Іван Іванович
Чайковський Юрій Вікторович
Черноус Микола Сергійович
Шастель Юлія Олексіївна
Шевлякова Наталія Аркадіївна

Регiон
м. Рівне
Миколаївська обл.
Одеська обл.
м. Київ
м. Кіровоград
АРК
Луганська обл.
м. Севастополь
м. Полтава
м. Запоріжжя
м. Херсон
м. Київ
м. Миколаїв
м. Суми
м. Рівне
Запорізька обл.
Одеська обл.
м. Харків
м. Харків
м. Київ
Донецька обл.
м. Київ
м. Київ
м. Київ
м. Київ
м. Сімферополь
м. Київ
АРК
м. Одеса
м. Одеса
м. Рівне
м. Київ
м. Дніпропетровськ
м. Одеса
Івано-Франківська обл.
АРК
Житомирська обл.
м. Київ
м. Одеса
м. Чернівці

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

Т. М. Утеченко
(дополіграфічна підготовка)

933

26-12-2014

10240
934
27
932
11663
7283
3306
94
71
4761
2987
7309
67
2570
7123
53
2441
5033
95
2681
2116
7094
2608

15-08-2013
26-12-2014
26-01-2015
26-12-2014
27-11-2013
17-02-2009
22-06-2005
10-04-2015
17-03-2015
12-07-2006
07-06-2005
26-02-2009
17-03-2015
31-03-2005
16-12-2008
25-02-2015
23-03-2005
14-12-2006
10-04-2015
18-04-2005
19-01-2005
10-12-2008
07-07-2005

67 Шевцова Людмила Миколаївна

5231

09-02-2007

68 Шраменко Андрій Миколайович
69 Шульга Оксана Анатоліївна

3328
2017

22-06-2005
23-12-2004

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
МФ № 4572
МФ №2301
МФ № 278-2
МФ № 278-1
МФ №6475
МФ № 279
МФ № 280
МФ № 281
МФ №6477
МФ №6506
МФ 2396
МФ № 284
МФ № 285
МФ №2656
МФ 2225
МФ №6486
МФ № 287
МФ 2478
МФ № 6488
МФ № 290
МФ 2479
МФ №4588
МФ № 292
МФ 2601
МФ 2470
МФ №6493
МФ 2229
МФ № 4594
ЦМК № 273
МФ 2231
ЦМК №164

дата видачі
11-11-2006
13-11-2004
22-11-2014
22-11-2014
22-11-2008
22-11-2014
22-11-2014
22-11-2014
22-11-2008
22-11-2008
13-11-2004
22-11-2014
22-11-2014
13-11-2004
13-11-2004
22-11-2008
22-11-2014
13-11-2004
22-11-2008
22-11-2014
13-11-2004
11-11-2006
22-11-2014
13-11-2004
13-11-2004
22-11-2008
13-11-2004
11-11-2006
11-11-2006
13-11-2004
13-11-2004

Регiон

навчальний заклад
Експерт-Сервіс
ІКЦ УТО
УКШ
УКШ
Інст. експ. та упр. власн.
УКШ
Львів. політех.
УКШ
Інст. експ. та упр. власн.
Львів. політех.
Інст. експ. та упр. власн.
УКШ
УКШ
РУЦ
МІБ
Інст. експ. та упр. власн.
УКШ
ІКЦ УТО
Інст. експ. та упр. власн.
УКШ
ІКЦ УТО
ІКЦ УТО
УКШ
Придн. ДАБтА
МІБ
Інст. експ. та упр. власн.
МІБ
ІКЦ УТО
ІКЦ УТО
МІБ
МІБ

м. Кіровоград
м. Вінниця
м. Черкаси
м. Одеса
м. Київ
м. Львів
м. Одеса
м. Одеса
Львівська обл.
Одеська обл.
м. Чернігів
Вінницька обл.
АРК
АРК
м. Одеса
Луганська обл.
м. Миколаїв
м. Одеса
м. Київ
Луганська обл.
АРК
м. Чернігів
м. Дніпропетровськ
м. Рівне
м. Одеса
м. Луганськ
м. Київ
м. Херсон
Київська обл.

Примітка. МІБ – ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу»; Інст. експ. та упр. власн. – ТОВ «Інститут експертизи та управління власністю»;
Одес. акад. Попова – Одеська національна академія зв’язку ім. О. С.Попова; УКШ – ТОВ «Українська комерційна школа»; ХЦНТЕІ – ПрАТ
«Харківський центр науково-технічної та економічної інформації»; УАБС – Українська академія банківської справи Національного банку
України; ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр» Українського товариства оцінювачів; ККН – Київський
коледж нерухомості; КІМІТ – Київський інститут менеджменту та інформаційних технологій при Національному авіаційному університеті;
Експерт-Сервіс – Український центр післяаварійного захисту «Експерт-Сервіс»; Львів. політех. – ВСП «Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська Політехніка»; РУЦ – ЗАТ «Республіканський навчальний
центр»; Придн. ДАБтА – ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ

Н. Лебідь
Додаток
до наказу ФДМУ
від 22.11.2016 № 2113

Свiдоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
5014
14-12-2006
275
15-12-2015

Прізвище, ім’я та по батькові

22.11.2016

м. Київ

№ 2114

Про поновлення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів

Відповідно до частини шостої статті 16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» у зв’язку з підвищенням кваліфікації оцінювачами, що зареєстровані в Державному реєстрі оцінювачів та
суб’єктів оціночної діяльності, НАКАЗУЮ:
1. Поновити дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів відповідно до поданої інформації про підвищення кваліфікації за відповідними напрямами оцінки майна (перелік додається).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити інформування громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в «Державному інформаційному бюлетені про приватизацію»,
додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації» та на веб-сайті Фонду
державного майна України в Інтернеті.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду

Н. Лебідь
Додаток
до наказу ФДМУ
від 22.11.2016 № 2114

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено
Свiдоцтво про реєстрацію у ДерКваліфікаційний документ оцінювача
жавному реєстрі оцінювачів та СОД
Прізвище, ім’я та по батькові
номер
дата видачі
номер
дата видачі
навчальний заклад
МФ №5368
20-10-2007 УКШ
Александров Олександр Олександрович
6031
21-11-2007
МФ № 4845
24-02-2007 УКШ
Алексєєнко Анатолій Іванович
875
11-05-2002
573
05-11-1998 Мін’юст
Бадунь Андрій Степанович
895
12-11-2014
МФ № 228
04-10-2014 Львів. політех.
Блощинська Тетяна Анатоліївна
8084
05-02-2010
МФ № 7277
12-12-2009 УКШ
Глазюк Леонід Євгенійович
8085
05-02-2010
МФ № 7278
12-12-2009 УКШ
Жарков Роман Михайлович
2061
19-08-2002
1582
19-02-2000 МЦПІМ
Індже Омер
9387
17-07-2012
МФ № 9311
07-04-2012 МІБ
Ковальов Григорій Володимирович
6840
08-09-2008
МФ №6088
07-06-2008 Експерт-Сервіс
Кононов Дмитро Вікторович
903
20-11-2014
МФ № 257
25-10-2014 УКШ
Кратюк Ганна Володимирівна
8980
30-12-2011
МФ № 8075
10-12-2011 МІБ
Лахтіонов Сергій Борисович
10188
08-08-2013
МФ 2100
02-10-2004 МІБ
МФ № 1003
24-04-2004 УКШ
Мельникова Наталя Олександрівна
5489
14-05-2007
МФ №4796
23-12-2006 ТПП України
Мірошниченко Кирило Володимирович
874
28-10-2014
ЦМК № 11
04-10-2014 Експерт-Л
Міхненко Дмитро Володимирович
9668
13-02-2013
МФ № 8503
06-10-2012 МІБ
Оліфер Оксана Миколаївна
8375
05-08-2010
МФ № 7165
10-10-2009 НацУнівер. водгосп.
і природокорист.
Пашко Крістіна Михайлівна
11004
11-10-2013
МФ № 8000
08-10-2011 МІБ
Радько Андрій Євгенійович
1679
25-10-2004
МФ 1705
02-10-2004 ІКЦ УТО
Степура Тетяна Іронимівна
3823
11-08-2005
ЦМК 219
09-07-2005 МІБ
Філь Роман Володимирович
871
28-10-2014
ЦМК № 12
04-10-2014 Експерт-Л

Регiон
Луганська обл.
м. Київ
м. Львів
м. Житомир
м. Житомир
м. Львів
м. Київ
м. Донецьк
Київська обл.
м. Київ
м. Миколаїв
м. Київ
м. Київ
м. Тернопіль
м. Рівне
м. Рівне
м. Київ
м. Житомир
м. Київ

Примітка. УКШ – ТОВ «Українська комерційна школа»; Мін’юст – Міністерство юстиції України; Львів. політех. – ВСП «Навчальнонауковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська Політехніка»; МЦПІМ – Міжнародний центр приватизації, інвестицій та менеджменту; МІБ – ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу»; Експерт-Сервіс – Український
центр післяаварійного захисту «Експерт-Сервіс»; ТПП України – Торгово-промислова палата України; Експерт-Л – ТОВ «Навчальноконсалтинговий центр «Експерт-Л»; НацУнівер. водгосп. і природокорист.(НУВГП) – Національний університет водного господарства
та природокористування.
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