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ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Львівська область

Окреме індивідуально визначене майно – нежитлове приміщення площею 82,3 м2
за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, 13, що перебуває на балансі Комунального підприємства «Червонограджитлокомунсервіс». Приватизовано
юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі,
за 461 964,00 грн, у т. ч. ПДВ – 76 994,00 грн (комунальна власність).

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
Черкаська область

Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкт державної власності групи А разом із земельною ділянкою – будівля бару
за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Мошни, вул. Лісна, 6, що в процесі
приватизації не увійшла до статутного капіталу ПрАТ «Дитячий оздоровчий санаторний комплекс «НИВА» та залишилась на його балансі.
Напівпідвальне приміщення, прибудоване до будівлі клубу, обліковується на
балансі ПрАТ «Дитячий оздоровчий санаторний комплекс «НИВА», за призначенням не використовується.
Загальний фізичний стан – задовільний. Приміщення потребує капітального
ремонту. Земельна ділянка окремо під об’єкт не виділена. Орієнтовна площа земельної ділянки під об’єктом – 169,0 м2.
Більш детальну інформацію про об’єкт можна отримати за тел. (0472) 37-26-61.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 днів з
дня публікації оголошення за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, РВ ФДМУ по Черкаській області.

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

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

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437

У ФДМУ за номерами телефонів:
(044) 254-29-76 – працює гаряча лінія;
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гаряча лінія з питань приватизації
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Комплект у складі:
журналу «Державний інформацій
ний бюлетень про приватизацію» (укр.).
Законодавчі, нормативно-методичні та інформаційні
матеріали щодо приватизації
газети «Відомості приватизації» – додатка до «Державного інформаційного бюлетеня про
приватизацію» (укр.). Інформація про проведення
процедур приватизації майна
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Телефон редакції (044) 200-35-01,

з питань розповсюдження (044) 200-35-81
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державного
майна України
Приватизація та можливості
інвестування в Україні
www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua

Назва об’єкта: нежитлові приміщення №1 – № 9 загальною площею 97,9 м2
(колишня лазня).
Адреса об’єкта: 84393, Донецька обл., м. Краматорськ, смт Шабельківка,
вул. Вільямса, 1.
Балансоутримувач: ТОВ «Агрофірма Степове». Ідентифікаційний код балансоутримувача 00848664. Адреса балансоутримувача: 84393, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Тичини, 19.
Відомості про об’єкт нерухомості: нежитлові приміщення № 1 – № 9 загальною
площею 97,9 м2 (колишня лазня), що займають частину одноповерхової будівлі,
в іншій частині якої розташований діючий магазин, рік побудови – 1969. Фундамент – шлакобетон, стіни – цегла, покрівля – толь, підлога – метласька плитка.
Стан об’єкта незадовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 48 900,00 грн, ПДВ – 9 780,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 58 680,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта покупець визначає
самостійно; забезпечення дотримання санітарних норм під час експлуатації об’єкта;
забезпечення благоустрою прилеглої до об’єкта території; здійснення заходів
щодо державної реєстрації права власності на об’єкт приватизації згідно з чинним
законодавством України протягом двох місяців після підписання акта прийманняпередачі об’єкта; подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта
приватизації в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюються за погодженням з органом приватизації із забезпеченням переходу до нового власника
всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу,
прав та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Реєстраційний внесок у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в банк ГУ ДКСУ у
Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по
Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 5 868,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
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 р. № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 р. за № 1147/27592.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Перша
універсальна біржа «Україна» 07.07.2017. Час початку аукціону – 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 електронну адресу: https://torgi.birga-ukraine.
com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Перша універсальна біржа «Україна» (01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50) 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 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні –
03.07.2017 до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – товарної біржі «Перша універсальна біржа
«Україна» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 586,80 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

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

Назва об’єкта: комплекс будівель, споруд та обладнання (разом із земельною ділянкою) у складі: штаб-прохідна (літ. АА1) – 182,7 м2; склад-сховище (літ. Н) – 839,1 м2;
сховище (літ. П) – 878,7 м2; сховище (літ. С) – 873,2 м2; трансформаторна підстанція
(літ. Б); навіс (літ. В); убиральня (літ. Г); погріб (літ. Дд); склад (літ. Е); гараж (літ. Ж);
підсобне (літ. З); прибудова (літ. з); прибудова (літ. з1); вхід до підвалу (літ. К); вхід до
підвалу (літ. Л); підсобне (літ. М); котельня (літ. О); підсобне (літ. Т); підсобне (літ. У);
естакада, 1; підвал (літ. К1); підвал (літ. Л1); ґанок, кр; ґанок, кр1; ґанок, кр2; ґанок, кр.3;
ґанок, кр.4; ґанок, кр.5; ґанок, кр.6; ворота, №; ворота, № 1; ворота, № 2; ворота, № 3;
огорожа, № 4; повітряна лінія електропередач напругою 1000 В; котел КЧ-1.
Адреса об’єкта: 27632, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Грузьке,
вул. Маловисківське шосе, 2.
Балансоутримувач: Кіровоградська районна державна адміністрація, 25014,
м. Кіровоград, вул. Дарвіна, 25, код за ЄДРПОУ 04055067.
Відомості про об’єкт: об’єкт перебуває в незадовільному стані.
Відомості про земельну ділянку: площа – 9,8391 га; кадастровий номер
3522582800:02:000:2872. Цільове призначення: для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості. Категорія земель: землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 3 295 361,00 грн,
у т. ч. вартість комплексу будівель, споруд та обладнання – 387 861,00 грн, вартість
земельної ділянки – 2 907 500,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 954 433,20 грн, у т. ч. вартість комплексу будівель, споруд та обладнання – 465 433,20 грн, вартість земельної ділянки – 3 489 000,00 грн. ПДВ – 659 072,20 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта – 395 443,32 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Продаж об’єкта здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462,
ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок
№ 37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
податковий номер 13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 10 липня 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) 14 липня 2017 року. Час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
www.nmac.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані направити на адресу філії «Кіровоградський аукціонний центр»
Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна
мережа аукціонних центрів» (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс 308) оригінали
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
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.

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

Назва об’єкта: адміністративна будівля та господарські приміщення (разом
із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: 26400, Кіровоградська обл., м. Благовіщенське (Ульяновка),
вул. Ореста Гуменюка (К. Маркса), 1.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у
Благовіщенському (Ульяновському) районі Кіровоградської області, 26400, Кіровоградська обл., м. Благовіщенське (Ульяновка), вул. Ореста Гуменюка (К. Маркса),
8а, код за ЄДРПОУ 37944689.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: адміністративна будівля літ.
«А» з прибудовою та верандою загальною площею приміщень 133,79 м2 (фундамент бутовий, стіни та перегородки цегляні, покрівля – азбестоцементні листи);
сарай літ. «Б» (фундамент бутовий, стіни цегляні, покрівля азбестоцементні листи);
гараж літ. «В» (фундамент відсутній, стіни дощаті, покрівля металева); вбиральня
літ. «Г» (фундамент відсутній, стіни цегляні, покрівля металева), огорожа металева
довжиною 29,0 м. Рік побудови – 1961. Стан задовільний. Частину об’єкта, а саме:
адміністративну будівлю загальною площею приміщень 133,79 м2 за договором
оренди від 27.06.2014 № 49-34 передано в оренду фізичній особі – підприємцю
Яремчуку Василю Анатолійовичу до 26 квітня 2020 року включно.
Відомості про земельну ділянку: площа – 1 145,6 м2, кадастровий номер
3525510100:06:000:0012. Цільове призначення: обслуговування адміністративних та побутових приміщень. Категорія земель: землі житлової та громадської
забудови.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 309 700,00 грн,
у т. ч. адміністративної будівлі та господарських приміщень – 198 800,00 грн, земельної ділянки – 110 900,00 грн. ПДВ – 61 940,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 371 640,00 грн, у т. ч. адміністративної будівлі та господарських приміщень – 238 560,00 грн, земельної
ділянки – 133 080,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта – 37 164,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець відповідно до чинного законодавства; договір оренди від 27.06.2014 № 49-34 зберігає
чинність для нового власника.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Продаж об’єктів здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462,
ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок
№ 37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
податковий номер 13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 10 липня 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) 14 липня 2017 року. Час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
www.nmac.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу філії «Кіровоградський аукціонний
центр» Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс
308) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином
засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання
цих документів.
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.

2
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єктів державної власності

Назва об’єкта № 1: кран баштовий КБ-309, інв. № 031623, реєстровий
номер 5814256.20.ААВАГЕ098.
Адреса об’єкта: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1.
Балансоутримувач об’єктів: приватне акціонерне товариство «Наукововиробниче об’єднання «Етал», 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1, код за ЄДРПОУ 05814256.
Відомості про об’єкт: рік виготовлення – 1989. Кран перебуває в розібраному
стані, наявна деформація металевих вузлів та механізмів крана, механізми крана
розкомплектовані, кабелі та трубопроводи зруйновані, електрообладнання відсутнє, шафи керування непридатні для ремонту, сталеві канати не придатні для
подальшої експлуатації, противага і баласт розкомплектовані. Технічний стан обладнання незадовільний. Подальша експлуатація неможлива.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 129 500,00 грн, ПДВ – 25 900,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 155 400,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта – 15 540,00 грн.
Назва об’єкта № 2: кран баштовий КБ-100.3 А1, інв. № 033844, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ106.
Адреса об’єкта: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1.
Балансоутримувач об’єктів: приватне акціонерне товариство «Наукововиробниче об’єднання «Етал», 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1, код за ЄДРПОУ 05814256.
Відомості про об’єкт: рік виготовлення – 1989. Кран перебуває у розібраному
стані, наявна деформація металевих вузлів та механізмів крана, механізми крана
розкомплектовані, кабелі та трубопроводи зруйновані, електрообладнання відсутнє, шафи керування непридатні для ремонту, сталеві канати не придатні для
подальшої експлуатації, противага і баласт розкомплектовані. Технічний стан обладнання незадовільний. Подальша експлуатація неможлива.
Ціна об’єкта без ПДВ – 121 800,00 грн, ПДВ – 24 360,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 146 160,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта – 14 616,00 грн.
Умови продажу: після укладення договору купівлі-продажу подальше використання об’єкта визначає покупець.
Покупець бере на себе витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Продаж об’єктів здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462,
ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок
№ 37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
податковий номер 13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 3 липня 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) 7 липня 2017 року.
Час початку торгів по об’єкту № 1 – кран баштовий КБ-309, інв. № 031623,
реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ098 – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Час початку торгів по об’єкту № 2 – кран баштовий КБ-100.3 А1, інв.
№ 033844, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ106 – 13.00, час закінчення
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 15.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
www.nmac.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані направити на адресу філії «Кіровоградський аукціонний центр»
Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна
мережа аукціонних центрів» (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс 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’єктами 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.

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

Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – гараж літ. «А-1» загальною площею 42,7 м2.
Адреса об’єкта: 80000, Львівська обл., Сокальський р-н, м. Сокаль, вул. Сонячна, 5а, гар. 1.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області.
Код за ЄДРПОУ 02361400. Адреса балансоутримувача: 79019, м. Львів, просп.
В’ячеслава Чорновола, 4.
Відомості про об’єкт: гараж цегляний із залізобетонним перекриттям висотою
2,55 м, зблокований з іншими приміщеннями гаражів. Рік побудови – орієнтовно
80-ті роки. Стан опорядження приміщень – тріщини в панелях, пробоїни, сліди протікання, відсутні двері, підлога бетонна, масові глибокі вибоїни, на стінах грибок,
потребує значного ремонту, наявне електроосвітлення.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 37 500,00 грн; ПДВ – 7 500,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 45 000,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації –
4 500,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації здійснювати після повної
сплати ціни за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль
за їх виконанням.
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.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 03.07.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 7 липня 2017 року, час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592 (зі змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви
на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж,
затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

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

Назва об’єкта: нежитлові приміщення магазину загальною площею 252,0 м2,
що орендуються СПД «Присяжний С. А.».
Адреса об’єкта: 66300, Одеська обл., м. Котовськ, вул. Бочковича, 92а.
Балансоутримувач: відсутній.
Інформація про об’єкт: нежитлові приміщення загальною площею 252,0 м2, які
використовуються під магазин. Одноповерхова будівля, в якій розташовані зазначені приміщення, побудована в 1956 році: стіни з каменю черепашнику, перекриття – з
залізобетонних плит; складається з тринадцяти суміжно-роздільних приміщень.
Приміщення забезпечені електро-, водопостачанням та каналізацією, перебувають у
задовільному стані. Об’єкт перебуває в оренді у СПД «Присяжний С. А.» до 23.03.2017.
За час оренди орендарем здійснені за власні кошти невід’ємні поліпшення орендованого майна.
Вартість частки орендаря в об’єкті приватизації становить: без урахування
ПДВ – 102 385,00 грн, ПДВ – 20 477,00 грн, з урахуванням ПДВ – 122 862,00 грн.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 593 496,94 грн. ПДВ – 318 699,39 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 912 196,33 грн.
Умови продажу: покупець сплачує регіональному відділенню кошти за державну частку в зазначеному об’єкті, яка дорівнює фактичній ціні продажу цього
об’єкта за вирахуванням вартості поліпшень орендованого майна, що становить
122 862,00 грн (у т. ч. ПДВ – 20 477,00 грн). Вартість зазначених поліпшень (з ПДВ)
покупець сплачує орендарю – СПД «Присяжний С.А.»; подальше використання

12 червня 2017 року

об’єкта визначає покупець; утримання об’єкта та прилеглої території у належному
санітарно-технічному стані; питання відведення земельної ділянки під придбаний
об’єкт вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством
після підписання акта передачі об’єкта.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184004004570 в
банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач – РВ ФДМУ по Одеській області.
Грошові кошти в розмірі 191 219,64 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, Банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 7 липня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.30, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні в електронній формі –
3 липня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Центральної універсальної біржі на
електрону адресу: info@centrex.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити Центральній універсальній біржі (36020, м. Полтава,
вул. Стрітенська, 36, офіс 214) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а
також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області. Додаткову інформацію
можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: 65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1114; тел. 728-72-62.

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

Назва об’єкта: будівля магазину літ. № 37 загальною площею 69,8 м2.
Адреса об’єкта: вул. Автомобільна, 1, м. Білгород-Дністровський, Одеська
обл., 67700.
Балансоутримувач: ВАТ «Автотранспортне підприємство 15173», код за
ЄДРПОУ 3118067.
Адреса балансоутримувача: вул. Автомобільна, 1, м. Білгород-Дністровський,
Одеська обл., 67700.
Інформація про об’єкт: окремо розташована будівля павільйонного типу 1985
року забудови, яка раніше використовувалася як магазин для робітників підприємства та являє собою збірну конструкцію у вигляді металевого каркаса з заповненням ДСП, фасадна стінка зі скла. Будівля розташована на території підприємства,
складається з 4 приміщень загальною площею 69,8 м2; тривалий час не використовується, потребує ремонту. Електро-, водопостачання, опалення та каналізація
відключені. Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена. Об’єкт
розташований на земельній ділянці, яка перебуває в оренді у ВАТ АТП-15173 терміном на 49 років (договір оренди від 29.12.2003).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 117 600,00 грн. ПДВ – 23 520,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 141 120,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; утримання
об’єкта та прилеглої території у належному санітарно-технічному стані; питання відведення земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184004004570, в
банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач – РВ ФДМУ по Одеській області.
Грошові кошти в розмірі 14 112,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, Банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 7 липня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.30, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні в електронній формі –
3 липня 2017 року до 17.00.
Повторний аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Центральної універсальної біржі на
електрону адресу: info@centrex.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити Центральній універсальній біржі (фактична адреса: 36020,
м. Полтава, вул. Стрітенська, 36, офіс 214) оригінали заяв на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1114;
тел. 728-72-62.

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

Назва об’єкта: будівля їдальні літ. № 39 загальною площею 251,8 м2.
Адреса об’єкта: вул. Автомобільна, 1, м. Білгород-Дністровський, Одеська
обл., 67700.
Балансоутримувач: ВАТ «Автотранспортне підприємство 15173», код за
ЄДРПОУ 3118067.
Адреса балансоутримувача: вул. Автомобільна,1, м. Білгород-Дністровський,
Одеська обл., 67700.
Інформація про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будівля 1970 року
забудови, яка складається з двох блоків, один з яких являє собою споруду павільйонного типу (збірну конструкцію у вигляді металевого каркаса з заповненням ДСП,
фасадна стінка зі скла) – зал їдальні, другий збудований з цегли – приміщення
кухні. Будівля використовувалася як їдальня для робітників підприємства. Будівля
складається з 10 приміщень загальною площею 251,8 м2. Об’єкт відключений від
мереж електро-, водопостачання та каналізації; тривалий час не використовується,
потребує ремонту. Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Об’єкт розташований на земельній ділянці, яка перебуває в оренді у ВАТ АТП-15173
терміном на 49 років (договір оренди від 29.12.2003).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 396 900,00 грн. ПДВ – 79 380,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 476 280,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; утримання
об’єкта та прилеглої території у належному санітарно-технічному стані; питання відведення земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184004004570, в
банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач – РВ ФДМУ по Одеській області.
Грошові кошти в розмірі 47 628,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, Банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 7 липня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.30, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні в електронній формі –
3 липня 2017 року до 17.00.
Повторний аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Центральної універсальної біржі на
електрону адресу: info@centrex.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити Центральній універсальній біржі (фактична адреса: 36020,
м. Полтава, вул. Стрітенська, 36, офіс 214) оригінали заяв на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області. Додаткову інформацію
можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: 65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1114; тел. 728-72-62.

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

Назва об’єкта: приміщення складу № 16 (955360.1.ААБАЛД733).
Адреса об’єкта: 66410, Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Жеребкове, вул. Привокзальна, 4.
Зберігач: ТОВ «Кононівський елеватор», код за ЄДРПОУ 32284263.
Адреса зберігача: 66410, Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Жеребкове,
вул. Привокзальна, 4.
Інформація про об’єкт: частина приміщень в окремо розташованій кам’яній
одноповерховій будівлі складу зерна, що розташована біля залізничної колії залізничної станції «Жеребкове». Площа приміщення – 414,8 м2, висота – 3,5 м. Приміщення складу має два окремих входи, але окремого виїзду (в’їзду) з території
підприємства немає. Рік введення в експлуатацію – 1967. Об’єкт не використовується, потребує ремонту. Земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 309 300,00 грн. ПДВ – 61 860,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 371 160,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; утримання
об’єкта та прилеглої території у належному санітарно-технічному стані; питання відведення земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184004004570 в
банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач – РВ ФДМУ по Одеській області.
Грошові кошти в розмірі 37 116,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, Банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 7 липня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.30, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні в електронній формі –
3 липня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Центральної універсальної біржі на
електронну адресу: info@centrex.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити на адресу Центральної універсальної біржі (Україна, 36020,
м. Полтава, вул. Стрітенська, 3б, офіс 214) оригінали заяв на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області. Додаткову інформацію
можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: 65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1114; тел. 728-72-62.

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

Назва об’єкта: нежитлові приміщення другого поверху п’ятиповерхового будинку загальною площею 88,7 м2.
Адреса об’єкта: 68400, Одеська обл., м. Арциз, вул. Добровольського, 3а,
офіс № 39.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України в
Арцизькому районі Одеської області.
Адреса балансоутримувача: 68400, Одеська обл., м. Арциз, вул. 28 Червня, 88.
Інформація про об’єкт: об’єкт розташований на 2-му поверсі п’ятиповерхового
житлового будинку. Вхід до об’єкта здійснюється через загальносходовий майданчик. Складається з дев’яти приміщень, трьох балконів та лоджії загальною площею
88,7 м2. Рік введення в експлуатацію – 1980. Приміщення на теперішній час ніяк
не використовуються, потребують капітального ремонту. Забезпечено енерго- та
водопостачанням, каналізацією.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 361 192,64 грн. ПДВ – 72 238,53 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 433 431,17 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; утримання
об’єкта у належному санітарно-технічному стані.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184004004570 в
банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач – РВ ФДМУ по Одеській області.
Грошові кошти в розмірі 43 343,12 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, Банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 7 липня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.30, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні в електронній формі –
3 липня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за
№1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Центральної універсальної біржі на
електрону адресу: info@centrex.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити Центральній універсальній біржі (36020, м. Полтава,
вул. Стрітенська, 36, офіс 214) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а
також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області. Додаткову інформацію
можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: 65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1114; тел. 728-72-62.

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

Назва об’єкта: нежитлова будівля – магазин площею 81,5 м2 разом із земельною ділянкою.
Адреса об’єкта: Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Коханівка, вул. Центральна, 5.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Павлівське» (код за
ЄДРПОУ 13953115).
Адреса балансоутримувача: 38813, Полтавська обл., Чутівський р-н, смт Артемівка, вул. Артема, 69.
Відомості про об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля. Фундамент шлаковий; зовнішні стіни – шлакові, облицьовані плиткою; перекриття дерев’яне; підлога – плитка, вікна дерев’яні, обладнані гратами; двері металеві. Загальна площа –
81,5 м2, разом із земельною ділянкою. Рік побудови – 1984. Об’єкт розташований
в середній зоні с. Коханівка. Стан будівлі – задовільний.
Відомості про земельну ділянку: згідно з витягом з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень об’єкт розташований на
земельній ділянці площею 0,0344 га, кадастровий номер 5325455303:03:003:0044,
цільове призначення: роздрібної торгівлі та комерційних послуг.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 30 160,00 грн, у т. ч. вартість земельної ділянки без ПДВ – 22 006,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 36 192,00 грн. ПДВ – 6 032,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
у встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу об’єкта
приватизації; у встановлений договором купівлі-продажу строк прийняти об’єкт
приватизації; подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно в
межах чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт; не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної ціни продажу; надавати продавцю
матеріали, відомості, документи щодо виконання умов договору; обов’язки покупця, передбачені договором, зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт приватизації у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань;
подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для
нового власника всіх зобов’язань за договором, виключно за згодою державного
органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий
власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу
до нього права власності на об’єкт приватизації подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; договори про
подальше відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають нотаріальному посвідченню; відсутність погодження
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державним органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є
підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.
Грошові кошти у розмірі 3 619,20 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172,
р/р № 37318055009476.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській
області, код ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області,
МФО 831019, р/р № 37185500900001.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею (http://uub.com.ua) 3 липня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 10.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 12.00.
Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є
додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Української універсальної біржі: http://auk@uub.com.ua.
Термін приймання заяв – до 17.00 29 червня 2017 року включно.
Ознайомитися з об’єктом 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.

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

Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 57,3 м2 зі сходовою
площадкою площею 20,8 м2 на першому поверсі будівлі сауни.
Місцезнаходження об’єкта: 34700, Рівненська обл., Корецький р-н, м. Корець,
вул. Київська, 107б.
Балансоутримувач: ПП «Пластранс», Рівненська обл., м. Рівне, вул. А. Мельника, 2, кв.2. Код за ЄДРПОУ 33982500.
Відомості про об’єкт приватизації: нежитлове приміщення загальною площею
57,3 м2 зі сходовою площадкою площею 20,8 м2 на першому поверсі одноповерхової (з цокольним поверхом) окремо розташованої цегляної будівлі. Об’єкт не
використовується. Приміщення перебуває в занедбаному, непридатному для
експлуатації стані та потребує проведення ремонтних робіт. Вхід до об’єкта здійснюється зі сторони головного фасаду будівлі. Комунікації: електропостачання,
водопостачання, каналізація, опалення (пічне) перебувають в неробочому стані та
від’єднанні від зовнішніх мереж. Сходова площадка влаштована на рівні першого
поверху, перекриття площадки залізобетонне, влаштоване на металевому каркасі.
Об’єкт розташований на території підприємства ПП «Пластранс», земельна ділянка
під об’єкт окремо не відведена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 20 900,00 грн, ПДВ: 4 180,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 25 080,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання покупцем термінів оплати за придбаний об’єкт; дотримуватись санітарноекологічних норм експлуатації об’єкта приватизації, правил пожежної безпеки та
утримання прилеглої території в належному санітарному стані; здійснити реєстрацію нерухомого майна, яке входить до складу об’єкта, в установленому законом
порядку; подальше відчуження об’єкта аукціону за договором купівлі-продажу до
моменту підписання сторонами підсумкового акта перевірки виконання умов договору можливе лише за згодою органу приватизації. У разі зміни власника об’єкта
покупець повинен покласти всі зобов’язання за договором на нового власника.
Новий власник у двотижневий термін з дня переходу до нього права власності на
об’єкт подає до державного органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації. Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00
грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на рахунок
№ 37184006000095, банк УДКСУ в м. Рівному, МФО 833017, код за ЄДРПОУ
13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 2 508,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
продажу об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805, Державної казначейської служби України м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13989432,
одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 3 липня 2017 року включно до 17.15.
Аукціон в електронній формі буде проведено 7 липня 2017 року Українською універсальною біржею (www.uub.com.ua). Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.

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

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва державної форми власності

Назва об’єкта незавершеного будівництва: лікарня.
Місцезнаходження: вул. Молодіжна,1а, с. Гійче, Жовківський р-н, Львівська обл.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: початок будівництва – 1985
рік, припинення будівництва – 1992 рік. Розміри будівлі: 12,6 x 53,0 м та прибудова
3,3 x 7,0 м. Висота будівлі – 13,2 м, висота приміщень – 3,0 м. Кількість поверхів – 4.
По головній будові виконано: фундамент стрічковий із залізобетонних блоків типу
ФБС 24-5-6 у три шари, стіни цегляні товщиною 50 см, облицювання фасаду – силікатна цегла під розшивку швів, перегородки – цегляні неоштукатурені, дверні та
віконні перемички з/б, перекриття – з/б плити розміром 6,0 x 1,2м, дах двоскатний,
покрівля з азбоцементних листів на дерев’яних кроквах, сходи – з/б, одномаршеві без огородження, оздоблення внутрішнє відсутнє, підлоги – цементна стяжка,
двері, вікна відсутні. Інженерні комунікації до будівлі не підведені.
Рівень будівельної готовності: 46,4 %.
Земельна ділянка: 3 500,0 м2.
Ціна об’єкта без ПДВ – 1 148 265,00 грн. ПДВ – 229 653,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 377 918,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 137 791,80 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.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: вул. Молодіжна,1а, с. Гійче,
Жовківський р-н, Львівська обл.
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва: завершення будівництва
протягом 5 років без збереження первісного призначення об’єкта; забезпечення
вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час
добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта; питання землекористування покупець вирішує самостійно з органами місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства; забороняється подальше відчуження об’єкта приватизації протягом трьох років з моменту його придбання покупцем. Після спливу
зазначеного терміну відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх
виконанням; протягом одного року з моменту підписання акта приймання-передачі
підготувати документи та здійснити відповідні дії щодо переоформлення права забудовника на об’єкт приватизації; 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.

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

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

Назва об’єкта приватизації: їдальня-магазин з обладнанням (разом із земельною ділянкою).
Місцезнаходження: Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Норинськ, вул. Робітнича, 17.

№ 45 (1065)

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Заява на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що
є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на
адресу Української універсальної біржі (36039 м. Полтава, вул. Шевченка, 52)
оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання
цих документів.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Отримати додаткову інформацію можна за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77,
тел.: (0362) 63-58-19, 26-25-56.

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

Назва об’єкта: нежитлова будівля гаража (колишній склад МТС) літ. «Щ» площею 418,8 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., м. Ромни, вул. Сумська, 97д.
Балансоутримувач: ВАТ «Роменське автотранспортне підприємство 15948».
Інформація про об’єкт: нежитлова одноповерхова будівля. Будівля за своїм
функціональним призначенням побудована як гараж, але тривалий час використовувалась як склад. Будівля забезпечена електрикою (в неробочому стані).
Фізичний знос, визначений оцінювачем, – 36,0 %.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 242 150,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 290 580,00 грн, у т. ч. ПДВ –
48 430,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 29 058,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарних та екологічних норм, правил пожежної
безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна)
у встановленому законодавством порядку, засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ
21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Винагорода організатору аукціону за виконання договору виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Аукціон в електронній формі буде проведено 03.07.2017 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 р. за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв – 29 червня 2017 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3. Телефон для довідок (0542) 36-21-83.

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

Назва об’єкта: виробнича будівля (корпус блоку допоміжного) (літ. А, А’ ) загальною площею 1 085,60 м2.

Місцезнаходження об’єкта: вул. Прутська, 10а, м. Чернівці, 58023.
Відомості про об’єкт: виробнича будівля корпусу блоку допоміжного (літ.
А,А’) – двоповерхова цегляна будівля з різними рівнями, прибудована до колишнього будинку культури «Сучасник». Загальна площа будівлі становить 1 085,6 м2
та складається з: літ. А – 566,9 м2, у т. ч. площа 1-го поверху – 283,8 м2 та 2-го поверху – 283,1 м2, а також літ. А’ – 518,7 м2, у т. ч. площа 1-го поверху – 246,8 м2 та
2-го поверху – 271,9 м2.
Фундамент стрічковий бетонний; стіни та перегородки цегляні; перекриття:
перший поверх – монолітні з/б по балках, другий поверх дерев’яні, оштукатурені; дах – з/б плити; покрівля – азбестоцементні листи; підлога бетонна, дощата,
паркетні щити, плитка; вікна дерев’яні, вікна – склоблок; двері дерев’яні, металеві;
інженерні комунікації будівлі – електропостачання, центральне опалення, вентиляція, водопровід, каналізація, слабкострумові пристрої (на дату оцінки інженерні
комунікації перебувають у зруйнованому стані та потребують відновлення). Вхід
до будівлі з вул. Прутської з території ТОВ «Машзавод» та зі сторони ТОВ ВКФ
«Юпітер». Будівля має декілька окремих входів: з основного, бокового фасадів,
а також із заднього (дворового) фасаду будівлі до частини приміщень першого
поверху. Вхід на територію заводу обмежений через суворий перепускний режим.
Будівля не використовується, рік введення в експлуатацію – 1974. Технічний стан
приміщень будівлі незадовільний. Об’єкт розташований в серединній зоні міста.
Під’їзні дороги до об’єкта з твердим покриттям.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не відведена.
Будівля розташована на земельній ділянці, яка згідно з державним актом перебуває у постійному користуванні ТОВ «Машзавод».
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 765 725,00 грн.
ПДВ – 153 145,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 918 870,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно.
2. Дотримання санітарно-екологічних норм утримання об’єкта приватизації.
3. Відновлення будівельно-технічного стану об’єкта приватизації протягом
п’яти років з моменту набуття права власності на об’єкт.
4. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна)
в установленому законодавством порядку протягом року після набуття права
власності на об’єкт.
5. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт.
6. Покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю
за виконанням умов договору, надавати необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов як шляхом запитів до покупця щодо виконання умов, так
і шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації до моменту підписання
акта підсумкової перевірки.
7. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівліпродажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 91 887,00 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 з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 07.07.2017 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 приймання заяв: 03.07.2017 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.

Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – одноповерховий
4-кімнатний житловий будинок з підсобним господарським приміщенням (разом
із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Абазівка, вул. Степна, 15.
Балансоутримувач: Полтавське тампонажне управління ПАТ «Укрнафта».
Адреса балансоутримувача: 36034, м. Полтава, вул. Половки, 90.
Відомості про об’єкт: будівництво одноповерхового 4-кімнатного житлового
будинку з підсобним господарським приміщенням розпочато в жовтні 1992 року,
призупинено – в червні 1995 року. Заходи щодо консервації не здійснювались.
Загальна площа по проекту – 108,49 м2, житлова площа по проекту – 50,82 м2,
будівельний об’єм по проеку – 443,36 м3. Ступінь будівельної готовності на час
припинення будівництва – 14 %. Фізичний знос: фундаменти – 60 %, стіни та перегородки – 80%. Відстань до автодороги Київ-Харків-Довжанський – 0,4 км; межі
обласного центру м. Полтави – 13,0 км.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,1237 га. Кадастровий номер 5324080101:01:004:0425. Категорія земель: землі житлової та
громадської забудови. Цільове призначення: для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 63 270,00 грн (шістдесят три тисячі двісті
сімдесят грн 00 коп.), у т. ч.: ціна об’єкта групи Д – 20 470,00 грн (двадцять тисяч чотириста сімдесят грн 00 коп.), ціна земельної ділянки, на якій розташований об’єкт групи Д, – 42 800,00 грн (сорок дві тисячі вісімсот грн 00 коп.); ПДВ –
12 654,00 грн (дванадцять тисяч шістсот п’ятдесят чотири грн 00 коп.).
Початкова ціна об’єкта з ПДВ  – 75 924,00 грн (сімдесят п’ять тисяч
дев’ятсот двадцять чотири грн 00 коп.).

Умови продажу об’єкта: у встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу об’єкта приватизації; у встановлений договором купівлі-продажу
строк прийняти об’єкт приватизації; завершити будівництво об’єкта та ввести
його в експлуатацію протягом п’яти років з моменту підписання акта прийманняпередачі; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта; подальше використання земельної ділянки здійснювати відповідно до
цільового призначення згідно з чинним законодавством; не відчужувати об’єкт
приватизації до сплати його повної ціни продажу; надавати продавцю матеріали,
відомості, документи щодо виконання умов договору; обов’язки покупця, передбачені договором, зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт приватизації у
разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань; подальше
відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового
власника всіх зобов’язань за договором виключно за згодою державного органу
приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник
об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього
права власності на об’єкт приватизації подати державному органу приватизації
копії документів, що підтверджують його право власності; договори про подальше
відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають нотаріальному посвідченню; відсутність погодження державним
органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для
визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.
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 заяв на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Грошові кошти у розмірі 7 592,40 грн (сім тисяч п’ятсот дев’яносто дві грн 40
коп.), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться одержувачу – РВ
ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172, р/р № 37318055009476.
Плата за реєстрацію заяв в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбані об’єкти 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.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею (http://uub.com.ua) 3 липня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 10.30, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 12.00.
Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Української універсальної біржі: http://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, тел. (0532) 56-00-37) оригінал заяви на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 29 червня 2017 р. до17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській
області за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 409, 418,
тел.: (05322) 56-35-55, 2-24-86.

Балансоутримувач: ПАТ «Норинський щебзавод» (11154, Житомирська обл.,
Овруцький р-н, с. Норинськ, вул. Шкільна,16).
Відомості про об’єкт: будівля їдальні-магазину – одноповерхова цегляна будівля загальною площею 280,1 м2, інженерні мережі – електропостачання, стан
незадовільний, за призначенням не використовується. До складу об’єкта входять
господарські будівлі: сарай – одноповерхова цегляна будівля загальною площею
22,0 м2 та погріб загальною площею 38,3 м2. Обладнання їдальні: шафа 35362 (1976
р. в.), плита електрична (1961 р. в.) та електром’ясорубка (1989 р. в.). Технічний
стан обладнання незадовільний. Територія об’єкта не огороджена.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,1794 га, кадастровий № 1824285400:01:004:0143, цільове призначення – для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 60 059,00 грн, у т. ч.: об’єкта –
25 507,00 грн; земельної ділянки – 34 552,00. ПДВ – 12 011,80 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 72 070,80 грн,

у т. ч.: об’єкта – 30 608,40 грн з ПДВ; земельної ділянки площею 0,1794 га –
41 462,40 грн з ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації: можливе перепрофілювання; 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 Жито-

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 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 7 липня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 3 липня 2017 р. до
16.00 включно.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви
на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж,
затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, вул.
Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).

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

12 червня 2017 року

4
мирській області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській
області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 7 207,08 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 приймання заяв: 10 липня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 14 липня 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 області
(вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 402, м. Житомир, 10008, тел. (0412) 42-04-16)
в робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45.
Інформацію щодо проведення аукціону можна отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37).

ЧЕРHІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта приватизації
державної власності – їдальні на 330 місць, що перебуває на
позабалансовому рахунку ТОВ «Машзавод»
Назва об’єкта: їдальня на 330 місць.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Прутська, 16б, м. Чернівці, 58023.

Відомості про об’єкт: будівля їдальні – двоповерхова цегляна будівля з підвалом. Загальна площа будівлі їдальні – 1 836,8 м2, у т. ч.: загальна площа підвалу –
212,3 м2, загальна площа 1-го поверху – 830,5 м2, 2-го – 794,0 м2. Приміщення
1-го поверху їдальні загальною площею 830,5 м2 передані в оренду, використовуються за призначенням та перебувають в задовільному стані. Приміщення 2-го
поверху та підвалу не використовуються та опечатані. У приміщеннях 2-го поверху
наявні сліди протікання покрівлі. Об’єкт розташований в серединній зоні міста, в
промисловій зоні.
Їдальня розташована на земельній ділянці, яка перебуває у постійному користуванні ТОВ «Машзавод». Окремо під об’єкт приватизації земельна ділянка не виділена. Територія підприємства огорожена, перебуває під охороною, вхід (в’їзд) на
яку здійснюється через прохідну заводу під наглядом охорони за перепустками.
Під’їзні дороги до об’єкта з твердим покриттям, навколишня територія опоряджена, охороняється.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не відведена. Будівля розташована на земельній ділянці, яка згідно з державним актом перебуває
у постійному користуванні ТОВ «Машзавод».
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 423 434,00 грн (один мільйон чотириста двадцять три тисячі чотириста тридцять чотири гривні 00 коп.). ПДВ – 284 686,80
грн (двісті вісімдесят чотири тисячі шістсот вісімдесят шість гривень 80 коп.).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 1 708 120,80 грн (один
мільйон сімсот вісім тисяч сто двадцять гривень 80 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний зберігати профіль діяльності об’єкта протягом 5 років.
2. Покупець зобов’язаний дотримуватись санітарно-екологічних норм утримання об’єкта приватизації.
3. Право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця після сплати
в повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації та після державної реєстрації
в установленому законодавством порядку права власності.
4. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно в межах чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт.
5. Подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за
їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ.
6. Покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю
за виконанням умов договору, надавати необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов як шляхом запитів до покупця щодо виконання умов, так

конкурси з відбору розробників документації із землеустрою
ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки
до продажу земельних ділянок державної власності, на яких
розташовані об’єкти державної власності

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою,
погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання позитивного висновку державної експертизи документації із
землеустрою (у разі необхідності її проведення), отримання витягу з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку, підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки.
Дані про об’єкти землеустрою:
1. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності
групи Д – незавершене будівництво клубу (відділення № 3), за адресою: Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Слобідка, вул. Перемоги, 16.
Об’єкт – одноповерхова будівля з білої цегли, будівельна готовність: близько
40 %. Розмір земельної ділянки визначається в ході робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 04.08.2008
№ 890 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку».
2. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності
групи Д – незавершене будівництво другої черги теплиці, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 25.
Орієнтовна площа земельної ділянки – 1,0300 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 13.11.1998 № 2138
«Про перелік об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації».
3. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності
групи Д  – незавершене будівництво 12-квартирного житлового будинку,

за адресою: Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, вул. Залінійна, 21а.
Об’єкт за проектом триповерховий житловий будинок з підвалом, виконані
стіни підвалу з блоків розміром 2,4 х 0,7 м, висотою в три ряди в землі та 1,5 ряда
над поверхнею.
Розмір земельної ділянки визначається в ході робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 27.07.2004
№ 1530 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: документація із землеустрою, зокрема, проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки; позитивний висновок державної експертизи (у разі
необхідності її проведення), витяг з Державного земельного кадастру про земельну
ділянку, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11 № 1420); копія документа, що засвідчує
реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії
установчих документів претендента та довідки про 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

і шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації до моменту підписання
акта підсумкової перевірки.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 170 812,08 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 07.07.2017 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 приймання заяв: 03.07.2017 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.

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 29.09.11 № 1420) – 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.
Останній день подання конкурсної документації – 05.07.2017.
Конкурс відбудеться 12.07.2017 о 10.00 в РВ ФДМУ по Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 305.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по Чернігівській області. Місцезнаходження комісії: м. Чернігів, просп. Миру, 43, каб. 305,
РВ ФДМУ по Чернігівській області, телефон для довідок (0462) 67-63-02.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою для підготовки до продажу
земельних ділянок державної власності, на яких розташовані
об’єкти, що підлягають приватизації, що відбувся 01.06.2017

Переможцем конкурсу визнано:
ДП «Житомирський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
(10002, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Довженка, 45) на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – клуб, за адресою:
Житомирський р-н, с. Гадзинка, вул. Шевченка, 1. Балансоутримувач – СВК «Глубочицький»;
ДП «Житомирський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
(10002, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Довженка, 45) на земельну ділянку, на
якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – дитячий садок, за адресою: Коростенський р-н, с. Охотівка, вул. Маяковського, 36а). Балансоутримувач – СТОВ «Бондарівське».

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

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
коридору площею 4,0 м2 на 3-му поверсі (з лівого боку) гуртожитку № 3. Балансоутримувач: Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Острозького, 31. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ПП «РАДІОНЕТ». Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1
частина коридору. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 21.04.2017: відновна – 2 619,56 грн; залишкова – 134,08 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
№ VІІ площею 4,0 м2 на 8-му поверсі (у лівому крилі) гуртожитку № 1 (літ. А);
частина нежитлового вбудованого приміщення № VІІ площею 4,0 м2 на 5-му
поверсі (у лівому крилі) гуртожитку № 1 (літ. А); частина нежитлового вбудованого приміщення № І площею 4,0 м2 на 8-му поверсі (у правому крилі) гуртожитку № 1 (літ. А). Балансоутримувач: Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця,
вул. Довженка (колишня Ленінградська), 31. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника
конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з
оцінки – ПП «РАДІОНЕТ». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 3 частини приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 21.04.2017:
частини нежитлового вбудованого приміщення № VІІ площею 4,0 м2 на 8-му поверсі (у
лівому крилі) гуртожитку № 1 (літ. А): відновна – 5 077,60 грн; залишкова – 375,72 грн;
частина нежитлового вбудованого приміщення № VІІ площею 4,0 м2 на 5-му поверсі
(у лівому крилі) гуртожитку № 1 (літ. А): відновна – 5 077,60 грн; залишкова – 375,72
грн; частина нежитлового вбудованого приміщення № І площею 4,0 м2 на 8-му поверсі (у правому крилі) гуртожитку № 1 (літ. А): відновна – 5 077,60 грн; залишкова –
375,72 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення № VІ площею 4,0 м2 на 3-му поверсі (у правому крилі) гуртожитку № 4а
(літ. А); частина нежитлового вбудованого приміщення № VІ площею 4,0 м2 на
7-му поверсі (у правому крилі) гуртожитку № 4а (літ. А); частина нежитлового
вбудованого приміщення № ІІ площею 4,0 м2 на 7-му поверсі (у лівому крилі)
гуртожитку № 4а (літ. А) . Балансоутримувач: Вінницький державний педагогічний
університет ім. М. Коцюбинського. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 38. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу:
відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу
(0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки –
ПП «РАДІОНЕТ». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком, шт.: 3 частини приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 21.04.2017: частина
нежитлового вбудованого приміщення № VІ площею 4,0 м2 на 3-му поверсі (у правому крилі) гуртожитку № 4а (літ. А): відновна – 3 813,20 грн; залишкова – 667,68 грн;
частина нежитлового вбудованого приміщення № VІ площею 4,0 м2 на 7-му поверсі
(у правому крилі) гуртожитку № 4а (літ. А): відновна – 3 813,20 грн; залишкова –
667,68 грн; частина нежитлового вбудованого приміщення № ІІ площею 4,0 м2 на 7-му
поверсі (у лівому крилі) гуртожитку № 4а (літ. А): відновна – 3 813,20 грн; залишкова –
667,68 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
№ VІ площею 4,0 м2 на 8-му поверсі (у правому крилі) гуртожитку № 4б (літ. Б);
частина нежитлового вбудованого приміщення № ІІ площею 4,0 м2 на 8-му поверсі (у лівому крилі) гуртожитку № 4 б (літ. Б); частина нежитлового вбудованого приміщення № ІІ площею 4,0 м2 на 5-му поверсі (у лівому крилі) гуртожитку
№ 4б (літ. Б). Балансоутримувач: Вінницький державний педагогічний університет
ім. М. Коцюбинського. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Замостянська (колишня 50-років Перемоги), 20. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс за-
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мовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт
з оцінки – ПП «РАДІОНЕТ». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 3 частини приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 21.04.2017:
частина нежитлового вбудованого приміщення № VІ площею 4,0 м2 на 8-му поверсі (у
правому крилі) гуртожитку № 4б (літ. Б): відновна – 3 763,52 грн; залишкова – 687,20
грн; частина нежитлового вбудованого приміщення № ІІ площею 4,0 м2 на 8-му поверсі
(у лівому крилі) гуртожитку № 4б (літ. Б): відновна – 3 763,52 грн; залишкова – 687,20
грн; частина нежитлового вбудованого приміщення № ІІ площею 4,0 м2 на 5-му поверсі (у лівому крилі) гуртожитку № 4б (літ. Б): відновна – 3 763,52 грн; залишкова –
687,20 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення: на 1-му поверсі № 33 (10,8 м2) та на 2-му поверсі – част. № 18 (0,8 м2) загальною площею
11,6 м2 адміністративної будівлі (літ. А). Балансоутримувач: Головне управління
статистики у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл.,
Теплицький р-н, смт Теплик, вул. І. Франка, 1. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу:
vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Платник робіт з оцінки – адвокат Гавриш Л. І. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 приміщення, 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 19.05.2017: відновна – 30 708,25 грн; залишкова – 27 769,37
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 11 площею
13,6 м2 на 1-му поверсі 3-поверхового адміністративного корпусу. Балансоутримувач: РВ ФДМУ по Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100,
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ
оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 5624-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Войцехівська
І. А. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2017: відновна – 2 039,00 грн; залишкова – 237,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
вестибуля № 3 площею 6,0 м2 у підвалі 3-поверхового морфологічного корпусу (літ. А). Балансоутримувач: Вінницький національний медичний університет ім. М.
І. Пирогова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-2465. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Григорук О. І.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком, шт.: 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.05.2017: відновна – 5 334,92 грн; залишкова – 0,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.
 8. Назва об’єкта оцінки: окремо розташована одноповерхова нежитлова
будівля контрольно-пропускного пункту (магазин) (літ. Г) загальною площею
50,8 м2. Балансоутримувач: Тульчинський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. М. Леонтовича
(колишня Леніна), 55. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс
замовника конкурсу (0432) 56-24-65 Електронна адреса замовника конкурсу:
vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Платник робіт з оцінки – ФОП Наляжний С. В. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 будівля.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
станом на 04.04.2017: відновна – 21 170,00 грн; залишкова – 0,00 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення: частина № 4
(2,3 м2), № 5 (22,7 м2) загальною площею 25,0 м2 на 1-му поверсі адміністра-

тивної будівлі (літ. А). Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України в Іллінецькому районі Вінницької області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Вінницька обл., Іллінецький р-н, м. Іллінці, вул. Європейська (колишня К. Маркса), 28.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного
майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна
адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Швець К. О. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1
приміщення, 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.05.2017: відновна – 5 014,59 грн; залишкова – 857,77 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 8 площею
51,8 м2 у підвалі 4-поверхової адміністративної будівлі, що не увійшло під час
приватизації до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Облагрохім». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Келецька, 53. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432)
67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій
області. Платник робіт з оцінки – Підприємство об’єднання громадян «Перспектива».
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком, шт.: 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.01.2011: відновна – 26 688,00 грн; залишкова –
20 884,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Мін’юсті 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення) .
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до
приймальні регіонального відділення за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно), (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 16.00).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, телефон для довідок 67-26-08.

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до
проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення головного корпусу № 2
площею 101,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Рожищенський коледж Львівського національного університету ветеринарної медицини
та біотехнологій імені С. З. Гжицького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45100,
Волинська обл., м. Рожище, вул. Незалежності, 62. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати
для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24.
Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника
конкурсу:volyn@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,0915
га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
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пропорційної частки прибудинкової території) . Місце розташування земельної ділянки: Волинська обл., м. Рожище. Цільове призначення земельної ділянки: для
навчально-виробничих цілей. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: станом на 14.02.2017: 126 287,16 грн. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.05.2017. Платник робіт з оцінки – ФОП Захарчук Л. Є.
 2. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів: будинок контори загальною площею 126,25 м2; склад для фуражу загальною площею 93,50 м2;
склад для фуражу загальною площею 74,75 м2; цегляна конюшня загальною
площею 209 м2; асфальтована площадка загальною площею 3 000,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Волинське обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по племінній справі у тваринництві».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43006, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Андрія
Марцинюка, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-3477. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –.
Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: для
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.05.2017. Платник робіт з оцінки – ПП «Рекатек».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі агрохімлабораторії площею
430,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Волинська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43017, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Мамсурова, 8. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс
замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,6798 га (пропорційна площі (частині площі) будівля під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк,
вул. Мамсурова, 8. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування
адміністративних та господарських споруд. Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: станом на 04.02.2017: 4 795 581,12 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.05.2017. Платник робіт з оцінки – ФОП Ільїн Б. О.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина учбово-лабораторного корпусу № 3 площею 5,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Луцький національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43024, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. С. Ковалевської, 29. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу
(0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір
земельної ділянки, усього: 1,1790 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце
розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. С. Ковалевської, 29. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування навчального закладу. Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.05.2017. Платник робіт з оцінки – ФОП Матрунчик В. В.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина корпусу № 1 площею 132, 6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: філія «Волинський державний обласний
навчально-курсовий комбінат» Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, просп. Волі,
53. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної
ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.05.2017. Платник робіт з оцінки – ФОП Манзелепи Л. В.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина одноповерхового адміністративного
приміщення (літер 3-1) площею 14,2 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Ковельський МВ УМВС України у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, 156.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса
замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки,
усього: 8 271,0 м2 (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування
земельної ділянки: м. Ковель, вул. Незалеждності, 156. Цільове призначення земельної ділянки: обслуговування власних приміщень. Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування земелею. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: станом на 22.01.2017: 1 279 937,25 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.05.2017. Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Західтепло».
 7. Назва об’єкта оцінки: котельня площею 75,64 м2 та теплотраса протяжністю 340 пог. м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Маневицький професійний ліцей. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44600, Волинська обл.,
смт Маневичі, вул. Андрія Снітка, 48. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу
(0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком:
–. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної
ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.05.2017. Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Еско-Волинь».
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 Мін’юсті 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 напрямку 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 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 (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 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 (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про
діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); інша інформація
щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та
інформація про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях
оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до
виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 21.02.2017 № 1059-3320 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної
оцінки майна у IV кварталі 2016 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що склалися у IV кварталі 2016 року для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для
встановлення передавальних пристроїв), – 2,2 тис. грн, а комплексу будівель та
споруд – 11,4 тис. грн, а для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що
розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
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Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк,
Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться о 10.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський
майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію необхідно подати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої
дати проведення конкурсу (включно).

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою виконання
робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок

 1. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Харків, просп. Льва Ландау, 62в, Немишлянський р-н (кадастровий номер 6310138500:04:010:0016). Мета проведення оцінки: визначення ціни продажу
земельної ділянки комунальної власності. Замовник та платник послуги з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки: Департамент земельних
відносин Харківської міської ради, телефони: (057) 760-70-20, (057) 760-74-76,
електронна адреса: uzv2015@gmail.com. Кількість земельних ділянок: 1 (одна).
Розмір земельної ділянки, усього: 0,0722 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Харків, просп. Льва Ландау, 62в, Немишлянський р-н. Цільове призначення
земельної ділянки: землі житлової та громадської забудови, (код КВЦПЗ 03.07)
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Правовий режим земельної
ділянки: комунальна власність. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
1 963 544,00 грн (витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки від 20.03.2017). Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Очікувана вартість послуги з виконання робіт з експертної грошової оцінки
земельної ділянки: 3 000,00 грн. Дата оцінки: орієнтовно 01.07.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Харків, вул. Достоєвського, 5, Основ’янський р-н (кадастровий номер
631013880:06:058:0037). Мета проведення оцінки: визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Замовник та платник послуги з виконання
робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки: Департамент земельних
відносин Харківської міської ради, телефони: (057) 760-70-20, (057) 760-74-76,
електронна адреса: uzv2015@gmail.com. Кількість земельних ділянок: 1 (одна).
Розмір земельної ділянки, усього: 0,2412 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Харків, вул. Достоєвського, 5, Основ’янський р-н. Цільове призначення
земельної ділянки: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони
та іншого призначення (код КВЦПЗ 11.02) для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд. Правовий режим земельної ділянки:
комунальна власність. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 2 208 500,00
грн (витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 06.03.2017). Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Очікувана вартість послуги з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної
ділянки: 3 000,00 грн. Дата оцінки: орієнтовно 01.07.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної діяльності
у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачена наявність:
кваліфікації оцінювачів для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має підтверджуватися кваліфікаційними документами згідно з
Законом України «Про оцінку земель»; досвіду суб’єкта оціночної діяльності з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних
земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, та їх
особистого досвіду щодо проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних
ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням;
переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на
кожний об’єкт оцінки окремо в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності (додаток 3 до Положення), копії кваліфікаційних документів оцінювача з
експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок; копії
документів оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або
додатково залучаються ним, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, а
також виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності; інформація про претендента (додаток 4 до Положення); пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з експертної грошової оцінки земельної ділянки та підписання звіту про експертну
грошову оцінку земельної ділянки (додаток 2 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). Тел. для довідок: (057) 700-03-27, 700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1, 3-й поверх.
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.

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: нежитлові приміщення площею 601,3 м2 у прибудові
(їдальня) (літ. А3) до навчально-адміністративного корпусу № 1. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. С. Бандери, 6. Балансоутримувач: Будівельний коледж Житомирського національного агроекологічного університету
(м. Житомир, вул. С. Бандери, 6). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 31.05.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Старикова Д. В.
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 Мін’юсті 15 січня 2016
року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320) максимальна ціна послуг з оцінки
майна, що буде розглядатися конкурсною комісією, становить 2 200,00 грн.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному
об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ ФДМУ
по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел. для довідок 42-04-18.

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

 Назва об’єкта оцінки: частина покрівлі будівлі навчально-лабораторного
корпусу літ. «А» площею 45,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Університетська, 14. Найменування балансоутримувача: ДВНЗ
«Ужгородський національний університет» (тел. (050) 549-72-57). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу:
zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
77,46 грн/м2 станом на 30.12.2011. Дата оцінки (орієнтовна дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Мін’юсті 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання робіт
(у календарних днях); до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання
робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2); подібними об’єктами:
інженерні споруди, передавальні пристрої та конструктивні частини будівель, що
призначені для їх розміщення.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер
до 17.00, п’ятниця до 15.45) .
На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.

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

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89,) відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина асфальтного замощення І (інв. № 1201)
загальною площею 4,0 м2 біля опори антенної № 9. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Макарова, 13. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ДП «Бердянський морський торговельний порт». Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 308, 309 загальною
площею 16,6 м2 третього поверху будівлі учбового корпусу (літ. В). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Фрунзе-Пушкіна, 3/2.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою укладання договору оренди. Балансоутримувач
майна: Бердянський державний педагогічний університет. Платник робіт з оцінки: ФОП
Кідалова М. М. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення з № 25 до № 30 включно площею
261,3 м2 прибудови літ. А1-1, реєстровий номер 08592187.1.ТГЧЮБР321, та
сторожки літ. Д, площею 9,9 м2, реєстровий номер № 08592187.1.ТГЧЮБР635.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Макаренка, буд. 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Головне управління Міністерства внутрішніх справ України
по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: «ПРОДУКТ ЛОГІСТИК 2015». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в п’ятий поверх п’ятиповерхового
корпусу «А», реєстровий № 00190414.1.АААДКИ 168, нежитлове приміщення кімн. 525 (приміщення № 1, № 2) загальною площею 54,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Паріотична, 74а. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут
спеціальних сталей, сплавів та феросплавів». Платник робіт з оцінки: ТОВ «Український центр незалежних експертних досліджень «Укреспертиза». Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 102, № 103 площею
29,7 м2 та частина приміщень спільного користування № 106, № 110, № 109
площею 0,09 м2, загальною площею 29,79 м2 першого поверху п’ятиповерхової
будівлі гуртожитку (літ. А-5, реєстровий № 02543851.1.ЦВБЦЛЧ012). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69014, м. Запоріжжя, вул. Виробнича, 15. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач
майна: державний навчальний заклад «Запорізьке машинобудівне вище професійне
училище». Платник робіт з оцінки: ФОП Башук В. В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 1а та частина приміщення № 1 (площею 3,0 м2) загальною площею 11,27 м2 першого поверху будинку побуту (літ. А-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Військбуд, 80а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Балансоутримувач майна: Новомосковська філія Концерну
«Військторгсервіс». Платник робіт з оцінки: ФОП Зюзіна Г. І. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017.
 7. Назва об’єкта оцінки: будівля ППЧ-16 (літ. А-1) площею 239,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Михайлівський р-н, смт Пришиб, вул. Центральна, 125. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 0,2422 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Запорізька обл., Михайлівський
р-н, смт Пришиб, вул. Центральна (Леніна), 125. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – для іншого громадського призначення. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки (ділянок) – відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так,
ні), – відсутня. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Балансоутримувач майна: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області.
Платник робіт з оцінки: Пришибська селищна рада Михайлівського району Запорізької області. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 29 та частина приміщення спільного користування (площею 4,0 м2) загальною площею 16,1 м2
другого поверху будинку побуту (літ. А-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 80а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Новомосковська філія Концерну
«Військторгсервіс». Платник робіт з оцінки: ТОВ «СІПКОМ». Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення VІІ, VІІІ (у
складі приміщень № 1, частини приміщення № 2 (площею 95,2 м2), з № 3
до № 12 включно, № 25, 26) загальною площею 230,1 м2 першого поверху
будівлі гуртожитку (літ. А-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Військбуд, 87. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Балансоутримувач майна: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Платник робіт з оцінки: ФОП Чащина Г. А. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 53 до № 56 включно, № 60, № 61 загальною площею 260,6 м2 першого поверху будівлі (літ.
А-1), реєстровий номер 00234620.2.ЦДБЖКУ002. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. 50-річчя Перемоги, 19а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: ДВНЗ «Мелітопольський промислово-економічний коледж».
Платник робіт з оцінки: ФОП Дмітрієва А. Г. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.06.2017.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 1 до № 8 включно,
№ 46 загальною площею 64,3 м2 підвалу будівлі (літ. А-9). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Університетська, 41. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач
майна: Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького. Платник робіт з оцінки: ДП «Центр Державного земельного кадастру». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 4, 5, 6 загальною площею 72,5 м2 першого поверху дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку (літ. А-9).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Трегубенка, 19. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач
майна: Запорізька державна інженерна академія. Платник робіт з оцінки: ФОП Соловей З. М. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2017.
 13. Назва об’єкта оцінки: приміщення № 2-1 площею 55,4 м2 будівлі
гаража (літ. Б), реєстровий № 00731181.1.МУФЦЖЧ802. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., Пологівський р-н, м. Пологи, вул. Максима Горького, 24. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору
оренди. Балансоутримувач майна: Пологівська районна державна адміністрація
Запорізької області. Платник робіт з оцінки: Публічне акціонерне товариство по
газопостачанню та газифікації «Запоріжгаз». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 1, № 2, № 3 першого поверху будівлі учбового корпусу (літ. А-2) загальною площею 42,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Лютнева,
194. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору
оренди. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Мелітопольське
вище професійне училище». Платник робіт з оцінки: ФОП Завгородня І. М. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2017.
 15. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 59 площею 2,0 м2, вбудованого в перший поверх учбового корпусу № 4, літ. Ю’- 4,
реєстровий номер 02070849.2.АААККД969. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національний
технічний університет. Платник робіт з оцінки: ПАТ Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017.
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 16. Назва об’єкта оцінки: частина стіни нежитлового приміщення № 3
будівлі котельної (літ. О) площею 1,5 м2 та 1/6 (рахуючи від верхнього краю)
частина димохідної труби будівлі котельної. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., Бердянський р-н, с. Осипенка, вул. Суворова, 11. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Осипенківський професійний аграрний ліцей». Платник робіт з оцінки: ТОВ «СІЧ-ІНФОКОМ». Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.05.2017.
 17. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в другий поверх дванадцятиповерхової адміністративної будівлі, реєстровий № 23786842.1.АААДЕГ124,
нежитлове приміщення (літ. А-12, приміщення № 124) загальною площею
10,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: Головне управління Державної казначейської служби
України у Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «СІЧ-ІНФОКОМ». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2017.
 18. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення № ІІ, № ІІІ,
реєстровий № 27786842.1.АААДЕГ124, першого поверху будівлі (літ. А-12)
загальною площею 13,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
просп. Соборний, 168. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Головного управління державної
казначейської служби України у Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ФОП
Гаврилко В. В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017.
 19. Назва об’єкта оцінки: вбудована в перший поверх будівлі (літ. А-2),
реєстровий № 22786842.19.АААДЕГ226, частина нежитлового приміщення
№ 3 загальною площею 8,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька
обл., м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва, 22. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Управління
державної казначейської служби України у Вільнянському районі Запорізької області. Платник робіт з оцінки: ФОП Харченко В. М. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2017.
 20. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в перший поверх чотириповерхового виробничого корпусу № 14 (інв. № 100014) нежитлове приміщення № 19
загальною площею 30,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
просп. Соборний, 3. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати для продовження терміну
дії до договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізьке державне підприємство «Радіоприлад». Платник робіт з оцінки: ТОВ «Аптека-Магнолія». Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2017.
 21. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 1 до № 4 включно,
вбудовані в перший поверх будівлі чайної № 1, загальною площею 120,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Стефанова, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Платник робіт з оцінки: ФОП Стрельник Л. П. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2017.
 22. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 15 до № 26 включно, вбудовані в другий поверх двоповерхової будівлі магазину (літ. А-2),
загальною площею 240,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Військбуд, 69а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Балансоутримувач майна: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Платник робіт з оцінки: ФОП Шабурова Тетяна Михайлівна Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2017.
 23. Назва об’єкта оцінки: адміністративна будівля (літ. Б, інв. № 10360031)
загальною площею 681,6 м2, з ґанками; гараж (літ. В, інв. № 10360035) загальною площею 238,8 м2, з оглядовою ямою; котельня (літ. Ж, інв. № 10360036)
загальною площею 38,3 м2; свердловина № 1629-Г (інв.№ 10360033); вбиральня цегляна (літ. Г, інв. № 10360037); частина паркану із залізобетонних
плит № 3 (інв. № 10360034) площею 550,87 м2; паркан металевий № 7 (інв.
№ 10360034) загальною площею 82,1 м2; ворота № 1 загальною площею
11,2 м2; ворота № 2 загальною площею 11,2 м2; люки № 4 (у кількості 5 од.);
труба металева № 10; бордюр залізобетонний № 11 загальною площею 82,0
пог. м; частина замощення І площею 1 568,0 м2; хвіртка № 8. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Бакинська, 37. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: КП «Південукргеологія». Платник робіт з оцінки: ТОВ «Юкрейніан менеджмент Компані» . Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017.
 24. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в четвертий поверх будівлі
інженерно-лабораторного корпусу «А» нежитлове приміщення кімн. № 432
загальною площею 36,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Патріотична, 74а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ДП «Український науково-дослідний інститут
спеціальних сталей, сплавів та феросплавів». Платник робіт з оцінки: ТОВ «Тампел
Індустріал». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017.
 25. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 11, № 13 площею
12,3 м2 та частина приміщення спільного користування № 1 площею 4,0 м2,
загальною площею 16,3 м2, вбудовані в перший поверх будинку побуту (літ.
А-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 80а. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Платник робіт з оцінки: ПАТ
«Укртелеком». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту
про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та
дату проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення); 3) конкурсну
пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. У разі
невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання
претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16. Телефони для довідок: (061) 226-07-50;
226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб.
№ 10) до 15.00 22.06.2017 (включно).
Конкурс відбудеться 29.06.2017 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення операційного залу площею
6,0 м2 на першому поверсі будівлі поштового зв’язку за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Гоголя, 72, що перебуває на балансі
Кіровоградської дирекції ПАТ «Укрпошта». Найменування балансоутримувача: Кіровоградська дирекція ПАТ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Гоголя, 72. Мета проведення
незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис.
грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2017.
Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Гоголя, 72. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник
робіт з оцінки: ФОП Волошина Олена Іванівна (тел. (063) 326-80-09) .
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
131,8 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності України (Леніна), 20, що перебувають на
балансі Головного управління статистики у Кіровоградській області. Найменування
балансоутримувача: Головне управління статистики у Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності
України (Леніна), 20. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії дого-
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вору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника
конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – дані уточнюються. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2017. Площа земельної ділянки: дані
уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Долинська, вул. Соборності України (Леніна), 20. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській
області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: Трудовий
архів Долинського району (тел. (096) 418-39-45, Ірина).
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
2,0 м2 у приміщенні АПК Смоленської шахти за адресою: Кіровоградська
обл., Маловисківський р-н, смт Смоліне, що перебуває на балансі ДП «Східний
гірничо-збагачувальний комбінат». Найменування балансоутримувача: ДП «Східний
гірничо-збагачувальний комбінат». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, смт Смоліне. Мета проведення незалежної оцінки:
продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38.
Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника
конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2017. Площа земельної
ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: Маловисківський р-н, смт Смоліне. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській
області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ПАТ АБ «Південний» (тел. (095) 279-08-42, Кіровоградське регіональне відділення).
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Мін’юсті 15.01.2016 за
№ 60/28190, застосовується ФДМУ якщо вартість надання послуг з незалежної
оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІV кварталі 2016 р.»
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, повідомляємо, що
очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна (нежитлові приміщення), становить 2,2 тис. грн.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є: приміщення, частини будівель та
частини нежитлових приміщень.
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 кімнату 801
РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до
23.06.2017 включно у робочий час до 16.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурси відбудуться у РВ ФДМУ по Кіровоградській області 30 червня
2017 р. о 8.30 за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

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

 Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів загальною площею
185,7 м2, у складі: нежитлові вбудовані приміщення (кімнати) площею 16,5 м2
адміністративно-побутового корпусу (інв. № 10310017) та нежитлові вбудовані
приміщення загальною площею 169,2 м2 блоку складів (інв. № 10310018). Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., Біловодський р-н, с. Семикозівка, вул. Старосільська, 38. Балансоутримувач: Станично-Луганське міжрайонне управління водного господарства. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
укладення договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2017. Платник: ФОП Федосенко Ф. Д.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи,
в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на
виконання таких робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; інформацію про претендента за
встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях, для об’єктів
нерухомого майна – не більше 5 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 20 червня 2017 р. о 10.00 в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв.
Дружби народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області
не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби
Народів, 32а. Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення магазину площею 57,2 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Сарненське лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Сарни, вул. Гоголя, 31. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки:
ФОП Мариніна Руслана Миколаївна. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху гуртожитку № 1 площею 34,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Рівненський державний гуманітарний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Рівне, вул. Чорновола, 76а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу
(0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,
77). Платник робіт з оцінки: ФОП Шин Ганна Юріївна. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація
відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.

 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення другого поверху навчального
корпусу № 2 площею 10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Рівненський державний гуманітарний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Рівне, вул. Остафова, 31. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу
(0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,
77). Платник робіт з оцінки: ФОП Шин Ганна Юріївна. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація
відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення третього поверху Рокитнівського ЦОС ЦПЗ № 5 площею 11,5 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Рівненська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Рівненська обл., Рокитнівський р-н, смт Рокитне, вул. Незалежності, 9, офіс
31. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт
з оцінки: ТзОВ «Інвестпол». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1
об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху навчального корпусу № 5 площею 6,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Рівненський державний гуманітарний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Рівне, вул. Остафова, 31. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу
(0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,
77). Платник робіт з оцінки: ФОП Джеджера Людмила Василівна. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього:
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина даху гуртожитку площею 2,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Вище професійне училище № 25.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Демидівський р-н, с. Демидівка, вул. Миру, 144. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: КЗ «Регіональний інформаційно-комп’ютерний
центр» Рівненської обласної ради. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами):
1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується регіональним відділенням якщо вартість надання послуг
з незалежної оцінки об’єкта менша ніж 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Мін’юсті 15.01.2016 за № 60/28190
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які
містяться в конверті. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву,
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору (після отримання необхідної документації).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться 27 червня 2017 року о 9.00 в РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються до 21.06.2017 (включно) до 17.00
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

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

 Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи Д – об’єкт незавершеного будівництва – 90-квартирний житловий будинок, що перебуває
на балансі Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної
адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Сонячна, 26, м. Монастириська,
Монастириський р-н, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон
замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil
@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Балансова залишкова вартість
об’єкта оцінки станом на 31.08.2016: 1 833,48 грн. Кількість земельних ділянок: одна.
Розмір земельної ділянки, усього: 0,5 га. Місце розташування земельної ділянки: вул.
Сонячна, 26, м. Монастириська, Монастириський р-н, Тернопільська обл. Цільове
призначення земельної ділянки: для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
315 400,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1. «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта
оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву). Конкурсна документація має містити пропозиції щодо ціни виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання
робіт не повинен перевищувати 15 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки
з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством. До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість
послуг з оцінки майна яких не перевищує 8 900,00 грн.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
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майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами. При цьому, вимогами до
претендентів для участі в конкурсі передбачено наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки всіх оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
подібного майна, що підтверджується відповідними документами: копіями листів від
замовників оцінки із зазначенням позитивного досвіду, або копіями висновків про вартість майна, чи витягів із звітів про оцінку майна, підписаних оцінювачами, що будуть
залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – об’єкти незавершеного будівництва.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504. Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх,
зал засідань).

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди
Найменування об’єкта оцінки, площа,
ІнформаДата
Мета проведення
місцезнаходження (індекс, адреса),
ція про
оцінки
оцінки
балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ,
замовника/
контактний телефон)
платника
1 Частина покрівлі чотириповерхової будівлі пожежного 08.06.17 Визначення вартості ТОВ
депо (інв. № 10310018, літ. А-4) загальною площею
об’єкта з метою
«Лайф23,0 м2 за адресою: м. Харків, пров. Шаповалівський, 8,
продовження доселл»
що перебуває на балансі Головного управління Державговору оренди
ної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області, 38631015, тел.: 766-66-75, 700-11-20
2 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, На дату Визначення вартості ТОВ Ви10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, укладення об’єкта оренди з
давництво
25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 (за техпаспортом) на договору метою передачі в «РАНОК»
5-му поверсі 12-поверхової будівлі виробничого корпу- на прове- оренду
су, літ. А-12, реєстровий номер 02497980.1.АААДДК930, дення незагальною площею 537,3 м2 за адресою: м. Харків,
залежної
вул. Космічна, 21а, що перебувають на балансі Держав- оцінки
ного підприємства Український державний проектний
інститут «Укрміськбудпроект», ідентифікаційний номер
02497980, тел.: 701-14-26, 701-07-29
3 Нежитлові приміщення – кімн. № 32, 33, 34, 35 (за
На дату Визначення вартості ТОВ Витехпаспортом) на 1-му поверсі 12-поверхової будівлі
укладення об’єкта оренди з
давництво
виробничого корпусу, літ. А-12, реєстровий номер
договору метою передачі в «РАНОК»
02497980.1.АААДДК930, загальною площею 202,4 м2
на прове- оренду
за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21а, що перебудення невають на балансі Державного підприємства Український залежної
державний проектний інститут «Укрміськбудпроект»,
оцінки
ідент. номер 02497980, тел.: 701-14-26, 701-07-29
4 Нежитлові приміщення – частина залу очікування на
26.04.17 Визначення вартості ФОП Луч1-му поверсі триповерхової будівлі головного корпусу
об’єкта з метою
кін В. А.
(клініки) загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харпродовження доків, вул. Клочківська, 339, що перебувають на балансі
говору оренди
Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності,
03191680, тел. 37-76-30
5 Нежитлові приміщення (кімн. № 21а, 22, 22а, 22б, 22в, 12.06.17 Визначення вартості ПАТ
29, 29а, 30, 30а) на першому поверсі 4-поверхової будівлі
об’єкта з метою
«Райффайнавчального корпусу «Літ «А-4» площею 158,9 м2 за адрепродовження дозен Банк
сою: м. Харків, просп. (Науки) Леніна, 20, що перебуваговору оренди
Аваль»
ють на балансі Харківського національного університету
ім. В. Н. Каразіна, тел.: 705-12-47, 707-52-31
6 Нежитлові приміщення № 14 – 16, 18, 19, 19а, 19б,
04.04.17 Визначення вартості ПФ
19в, 19г, 19д, 19е, 20 на цокольному поверсі площею
об’єкта з метою
«Гамма-55»
323,7 м2 за адресою: м. Харків, просп. Науки, 9, що пепродовження доребувають на балансі Державного підприємства «Украговору оренди
їнський науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь», ідентифікаційний код 31632138
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів (копії договорів на виконання робіт з оцінки та копії актів приймання-передавання робіт з оцінки) щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
відносно досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання
звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки). Додатково
інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 21.02.2017 № 10-36-3320 «Щодо
показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у IV
кварталі 2016 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що склалися у
IV кварталі 2016 року для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема, декількох
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення
передавальних пристроїв), – 2,2 тис. грн, окремо розташованої будівлі – 3,8 тис.
грн; комплексу будівель та споруд – 11,4 тис. грн; об’єкта незавершеного будівництва – 7,4 тис. грн; цілісного майнового комплексу – 28,2 тис. грн; пакета акцій –
36,0 тис. грн; необоротних активів (до 5 тис. од.) – 47,7 тис. грн; об’єкта аукціону
(один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до
1 000 м2 (1 га) – 4,8 тис. грн; визначення розміру збитків, завданих державі, – 7,0
тис. грн; легкових транспортних засобів – 1,7 тис. грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5
днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі
необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою:
м. Харків, Театральний майдан, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після
опублікування цієї інформації. Тел. для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
№
з/п

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

 1. Об’єкт: двоповерхова адміністративна будівля літ. А площею 219,0 м2
(реєстровий номер 22737830.1.ЛАЧБЮГ003), що перебуває на балансі Голопристанського міськрайонного центру зайнятості, за адресою: Херсонська обл.,
м. Гола Пристань, вул. 1 Травня, буд. 67. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі. Платник: Комунальний заклад Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді Голопристанської районної ради Херсонської області. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки 31.05.2017.

 2. Об’єкт: частина даху загальною площею 50,0 м2 у будівлі, що перебуває на балансі ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства
охорони здоров’я України», за адресою: Херсонська обл., м. Олешки (Цюрупинськ),
вул. Поштова, 52. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ПрАТ «ВФ Україна». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору
оренди. Запланована дата оцінки 31.05.2017.
 3. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення площею 22,0 м2 будівлі (реєстровий № 21560045.2200.АААЖЕИ998) відділення зв’язку ЦПЗ № 2, що перебувають на балансі ХД ПАТ «Укрпошта», за адресою: Херсонська обл., Великолепетиський р-н, с. Демидівка, вул. Основікова, 36. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі. Платник: ХФ ПАТ «Укртелеком». Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки 31.05.2017.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів
максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована учасником
конкурсу у конкурсній пропозиції становить не більше ніж: для нежитлових приміщеннь, дахів – 2,2 тис. грн, для окремо розташованих будівель – 3,8 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності», зареєстрований у Мін’юсті 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); письмову згоду 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, запечатаних в окремому конверті (не більше 5 днів); документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,
47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 через 18
днів після опублікування цієї інформації, тел. для довідок (0552) 22-44-44.

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

 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення площею 15,3 м2 на першому
поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 14,
м. Ізяслав, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу:(0382)
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість на 01.05.2017 –
19 855,82 грн. Дата оцінки – 31.05.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних
днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – ПП «Юридична консалтингова компанія «Глобал Консалтинг». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість
комплексного використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення ремонтно-будівельної дільниці
загальною площею 108,6 м2 у будівлі складсько-господарського корпусу.
Балансоутримувач – Подільський державний аграрно-технічний університет. Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 13 (вздовж вул. Пушкінської), м. Кам’янецьПодільський, 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 на 30.04.2017 –
158 493,00 грн. Дата оцінки – 31.05.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних
днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – ПФ «Фауна-Сервіс». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (виробничо-складська нерухомість).
 Назва об’єкта оцінки № 3: частина приміщення технічного поверху
площею 12,0 м2 та одне антено-місце на даху адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Хмельницький обласний центр зайнятості. Місцезнаходження
об’єкта: вул. Володимирська, 109, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної
оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.05.2017.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «Інтертелеком». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: технічні приміщення (їх частини), дахи та
нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв.
 Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення диспетчерської гаража на 150 автомісць загальною площею 75,1 м2. Балансоутримувач – ДП «Новатор». Місцезнаходження об’єкта: вул. Молодіжна, 15, 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 на
01.05.2017 – 637,00 грн. Розмір земельної ділянки – 21 070,0 м2. Місце розташування
земельної ділянки: вул. Молодіжна, 15, м. Хмельницький. Цільове призначення земельної ділянки – під виробничу базу. Правовий режим земельної ділянки – право постійного користування Дата оцінки – 31.05.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних
днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт
з оцінки – ФОП Демчишина Ірина Павлівна. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є:
приміщення та частини будівель (виробничо-складська нерухомість).
 Назва об’єкта оцінки № 5: будівля корпусу № 28 (розчинного вузла) площею 285,5 м2. Балансоутримувач – ДП «Новатор». Місцезнаходження об’єкта: вул.
Тернопільська, 17, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість на 01.05.2017 –
11 635,00 грн. Розмір земельної ділянки – 154 417,0 м2. Місце розташування земельної ділянки – вул. Тернопільська, 17, м. Хмельницький. Цільове призначення
земельної ділянки – під виробничу базу. Правовий режим земельної ділянки – право
постійного користування. Дата оцінки – 31.05.2017. Строк виконання робіт – до 5
календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «Поділля Хліб». Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є: окремі будівлі (виробничо-складська нерухомість).
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у
запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на
виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту
11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4
до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення); 3)
конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ
ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) до 21 червня 2017 р. (включно) до 17.00.
Конкурс відбудеться 27 червня 2017 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29000.

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

І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення четвертого поверху бізнесінноваційного центру площею 167,8 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт
з оцінки: ЧБОЛЖВ «Від серця до серця». Дата оцінки: 31.05.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень четвертого поверху
п’ятиповерхового корпусу площею 95,3 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут технікоекономічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Громадська організація «Професіональний бійцівський клуб «АХІЛЛЕС». Дата оцінки: 31.05.2017.
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: одноповерхова цегляна будівля магазину літ.
А-1 площею 370,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Концерн
«Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Котовського, 99, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП «БАЗИС-А». Дата оцінки: 31.05.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: одноповерхова будівля прохідної (літ. П-1)
площею 23,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Концерн
«Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Надпільна, 218, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП «БАЗИС-А». Дата оцінки: 31.05.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення ательє з прибудовою (літ. А-1, а)
площею 291,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Концерн
«Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Б. Вишневецького, 64,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Здір А. В. Дата оцінки: 31.05.2017.
ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
 1. Об’єкт державної власності групи А – нежитлові приміщення
будівлі
тракторної бригади (лазня, душова) загальною площею 12,3 м2 (Черкаська
обл., Маньківський р-н, с. Філіція, вул. Молодіжна, 11/1). Дата оцінки: 31.05.2017.
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 копіми документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
(абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення); пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не
більше 8 календарних днів), запечатану в окремому конверті.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина
нежитлового приміщення та частина нерухомого майна) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІV кварталі 2016 р.»
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, повідомляємо, що
очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна (нежитлові приміщення), становить 2 200,00 грн.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.
gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 26 червня 2017 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 3 липня 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для надання послуг з оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки: частина коридору (І) (зліва від вхідних дверей)
площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі спортивного залу (літ. А). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВДНЗ України «Буковинський державний
медичний університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. О. Гузар,
2. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372)
55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого
оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами): 73,81 грн станом на 30.04.2017. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2085 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. О. Гузар, 2.
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель
закладів освіти. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»):
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
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 Мін’юсті 15.01.2016 за № 60/28190.
Замовник робіт для надання послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платник робіт для надання послуг з оцінки: ФОП Саінчук Галина Петрівна.
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єкта не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки
майна, очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 1 725,00 грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти,
які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що мають підтверджуватися чинними
кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного
реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Мін’юсті 13.08.2013 за № 637/23469.
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 в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єкта оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, а також інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є приміщення, частини будівель для
розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та іншого подібного майна.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або до каб. № 5
РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації інформації
про оголошення конкурсу о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Тел. для довідок (0372) 55-44-84.
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Департамент орендних відносин, т. 200-34-39
Департамент орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Волинській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви на оренду
№
з/п

Назва органу управління

1 Державне агентство лісових ресурсів України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)
13350807, Державне підприємство «Горохівське лісомисливське господарство», 45700, Волинська обл., м. Горохів,
вул. Берестецька, 2, тел. (03379) 2-21-78

найменування
Група інвентарних об’єктів:
будівля «Лісовий кордон»;
господарська будівля

реєстровий номер
майна

місцезнаходження

13350807.4.АААДГИ739; 45551, Волинська обл., Локачинський р-н, с. Колпитів, вул. Лісова, 2;
13350807.4.АААДГИ740 45551, Волинська обл., Локачинський р-н, с. Колпитів, вул. Лісова, 2а

загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
122,5;
150,2

76 103,00

20 років

мета використання
Для розвитку мисливства, відновлювання
тварин і надання пов’язаних з цим послуг

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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 об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна за незалежмаксимально можливий
загальна площа, м2
мета використання
ною оцінкою, грн
строк оренди
1 Державна служба статис- 02360599, Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 76000, Приміщення адмінбудівлі 02360599.1.АААДЕЕ947 м. Івано-Франківськ, вул. Ва9,05
91 164,00
2 роки 11 місяців
Розміщення громадської організації
тики України
м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6, тел. (0342) 79-20-77
силіянок, 6
станом на 28.02.2017
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, відділ оренди, тел./факс (0342)
55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по львівській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство охорони
02010793, Львівський національний медичний університет імені Данила ГаЧастина нежитлового приміщення на 02010793.1. м. Львів, вул. Шімзерів,5a
12,0
94 000,00
1 рік
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговуздоров’я України
лицького, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69, тел. (032) 258-26-80
цокольному поверсі гуртожитку № 3 AAAAЛБ164
станом на 31.10.2016
вання населення (розміщення пральних автоматів)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по тернопільській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалежною максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
1 Міністерство культу- 26103387, Державний історико-архітектурний заповідник у м.
Одна кімната 1-го поверху (1-11) площею 45,2 м2 та частки площ 26103387.2.ДБЕЦРЕ395 вул. Шевченка, 1, м. Бере45,99
128 570,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з
2
ри України
Бережани, 47501, вул. Вірменська, 4, м. Бережани, Бережанський спільного користування 0,79 м будівлі «Рідна школа» – пам’ятки
жани, Тернопільська обл.
продажу книг, газет і журналів, виданих
архітектури місцевого значення, охоронний № 78 М
р-н, Тернопільська обл., тел. (0354) 82-45-52
українською та іноземними мовами
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ в херсонській обл., АРК та м. севастополі про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу управління
з/п
1 Державна служба статистики України

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

найменування

02362664, Головне управління статистики у Херсонській області,
м. Херсон, вул. Філатова, 24

Вбудоване нежитлове приміщення в одноповерховій адмінбудівлі

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
вартість майна за незалеж- максимально можливий
місцезнаходження
загальна площа, м2
мета використання
номер майна
ною оцінкою, грн
строк оренди
–
Херсонська обл., смт Чаплинка, вул. Гру18,4
30 848,00
2 роки 11 місяців
Розміщення торговельного об’єкта з
шевського (Леніна),12б
продажу періодичних видань

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».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по черкаській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна за максимально
загальна
мета використання
незалежною оцін- можливий строк
площа, м2
кою, грн
оренди
1 Державна казначей- 37938738, Управління Державної казначейської служби України у Монастири- Частина нежитлового при37938738.1.АААГБГ994; вул. Соборна, 103, м. Мо109,54;
276 705,13;
2 роки 364 дні Розміщення аптеки, що реалізує готові ліки, розміщення торговельного об’єкта з проська служба України щенському районі Черкаської області, вул. Соборна, 103, м. Монастирище, міщення;
настирище, Черкаська обл.
дажу непродовольчих товарів та продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи;
Черкаська обл., тел. (04746) 2-36-89
гараж
37938738.1.ДЕЦПОХ021
21,7;
16 900,00
розміщення складу
2 Міністерство еконо- 00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науковоПриміщення та частина коридору
–
бульв. Шевченка, 205,
18,0
86 940,00
2 роки 364 дні Розміщення офіса, розміщення складу
мічного розвитку і
дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості», 1-го поверху 5-поверхової будівлі
м. Черкаси
торгівлі України
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, тел. (0472) 45-27-63
3 Державна судова ад- 26261092, Територіальне управління Державної судової адміністрації України Гаражний бокс
26261092.1.ШОСФЕЕ044 вул. Дашкевича,66, м. Чер72,9
89 950,00
2 роки
Розміщення складу
міністрація України
у Черкаській області, вул. Гоголя, 316, м. Черкаси, тел. (0472) 37-33-41
каси
11 місяців
4 Державна служба ста- 02357999, Головне управління статистики у Черкаській області, вул. О. Даш- Частина підвального приміщення 02357999.1.АААДЕЖ385 пров. Тихий, 3а, м. Умань,
36,0
91 200,00
2 роки 364 дні Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксеротистики України
ковича, 39, м. Черкаси, 18016, тел. (0472) 36-16-75
Черкаська обл.
копіювання документів
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, 410, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв
на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по чернігівській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Пенсійний фонд України 21392487, Управління Пенсійного фонду України в Бобровицькому районі Чернігівської області, 17400, Чер- Нежитлове приміщення на 1-му поверсі
–
Чернігівська обл., м. Боброви12,67
25 337,47
2 роки 360 днів
Для розміщення офіса під адвокатнігівська обл., м. Бобровиця, вул. Незалежності, 50, тел.: (04632) 2-53-38, 2-13-56
триповерхової адмінбудівлі
ця, вул. Незалежності, 50
ську діяльність
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, у п’ятницю – до 16.00 (крім вихідних), РВ ФДМУ по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

Оголошення орендодавця – апарату фдму про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
вартість майна за незамаксимально можливий
місцезнаходження
загальна площа, м2
мета використання
майна
лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Фонд державного майна
00032945, Фонд державного майна України, м. Київ, вул. Генерала Нерухоме майно – нежитлове приміщення на 00032945.3.АААДКЕ204 м. Київ, вул. Генерала Алма22,25
691 900,00
До 07.12.2026
Розміщення буфету без права реалізації
України
Алмазова, 18/9, тел. 285-12-74
першому поверсі восьмиповерхової будівлі
зова, 18/9
товарів підакцизної групи
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд державного майна України, з 9.00 до 17.30 (крім п’ятниці), у п’ятницю –
з 9.00 до 16.15 (крім вихідних). Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить
конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина приміщення
№ 62 площею 2,0 м2 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт.
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна станом на 31.12.2016
становить 155 870,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: обслуговування пасажирів.
Орендна ставка: згідно з пунктом 29 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786 (зі змінами), – 15 %.
Стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – грудень 2016 р.
становить 1 948,38 грн без урахування ПДВ.
Строк оренди: 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців.
Конкурс буде проведено 23.06.2017 об 11.00 за адресою: 01032, м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, реєстрація учасників проходитиме о 10.00 в кімн. 614. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим.
2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання
договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику
оцінки (за наявності підтвердних документів).
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання
договору в розмірі, не меншому, ніж потрійна запропонована ним сума місячної
орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
6. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського
кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих
документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на
базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених законодавством умов конкурсу та їх документальне підтвердження, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним (адреса,
телефон, e-mail);
відомості про претендента:
для юридичних осіб: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської та кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичних осіб: копію документа, що посвідчує особу, та належним чином
оформлену довіреність у випадку здійснення функцій представництва; завірену
належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конверті
з надписом «На конкурс» з відбитком печатки претендента. При цьому на конверті
зазначається: назва, площа та місцезнаходження об’єкта оренди. Приймання документів РВ ФДМУ по Київській області здійснюється за адресою: 01032, м. Київ,
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

вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613, щодня з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00 до
16.45), крім вихідних днів.
Кінцевий термін приймання РВ ФДМУ по Київській області пропозицій від претендентів – 19.06.2017 включно.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі
орендних відносин РВ ФДМУ по Київській області за тел. (044) 200-25-28.

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

 Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 5, 9, 10, 11 на
9-му поверсі 12-поверхової будівлі виробничого корпусу, інв. № 4, літ. А-12,
загальною площею 128,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21а, що перебувають на балансі ДП УДПІ «Укрміськбудпроект».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
28.02.17, становить 746 500,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – квітень 2017 року, яка без урахування ПДВ становить 11 616,66 грн при
орендній ставці 18 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну
оцінку; цільове використання об’єкта оренди: розміщення офіса; ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди; дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарноепідеміологічних, екологічних норм; під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату
за базовий місяць оренди за інших рівних умов; переможець конкурсу зобов’язаний
компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові
оцінки; переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю
підписаний проект договору оренди; строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше
використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства; заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906,
зі змінами, та враховуючи наказ ФДМУ від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження
Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладання договору оренди
майна, що належить до державної власності».
Для участі в конкурсі претендент подає до конкурсної комісії такі документи:
заяву на участь у конкурсі (у т. ч. обов’язково зазначити поштову адресу з індексом та контактний номер телефону претендента); конкурсні пропозиції щодо
виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів;
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з
урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку
від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
копії ліцензії та/або дозвільних документів на здійснення претендентом окремого
виду діяльності (за наявності такого);
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного
податку (за останній звітній період); копії ліцензії та/або дозвільних документів на
здійснення претендентом окремого виду діяльності (за наявності такого).

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсів на право
оренди нерухомого державного майна, що відбулися 23.05.2017

За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна:
нежитлового приміщення – кімн. № 3 на цокольному поверсі 4-поверхової
будівлі головного учбового корпусу № 1, інв. № 0004530, реєстровий №
00493758.1.БЕШСНП7581, літ. А, загальною площею 71,5 м2 за адресою: Харківська
обл., Дергачівський р-н, смт Мала Данилівка, вул. Академічна, 1, що перебуває на балансі Харківської державної зооветеринарної академії, з ПП «Центр професійної підготовки водіїв», як єдиним заявником, що відповідає нормам чинного законодавства;
нежитлових приміщень – частини кімн. № 19 (S = 27,1 м2), 27 (S = 70,6 м2), кімн.
№ 25, 26 на 2-му поверсі 3-поверхової громадської будівлі навчально-виробничого
корпусу, літ. А-3, інв. № 10310002, реєстровий № 21188189.1.ПЮДЖПО002, загальною площею 116,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 4/1, що перебувають
на балансі Харківського механічного технікуму ім. О. О. Морозова, з ФОП Дурмішян А. П., як єдиним заявником, що відповідає нормам чинного законодавства;
нежитлових приміщень – кімн. № 1, 2, 3, 4, частини кімн. № 5 (S= 42,7 м2) та частини
кімн. № 7 (S=108,0 м2 та 319,1 м2) на 1-му поверсі одноповерхової будівлі виробничотехнічного комплексу, інв. № 3, реєстровий № 24975516.1.АААГВД688, загальною
площею 557,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Велика Панасівська, 218, що перебувають
на балансі ДП МОУ «Харківське управління механізації та будівництва», з ФОП Волковою Н. М., як єдиним заявником, що відповідає нормам чинного законодавства.
Вважати конкурс на право оренди державного майна – нежитлових приміщень
– кімн. № 3, 4, 9, 22 у підвалі (загальною площею 119,5 м2) та кімн. № 43, 45, 66,
67, 68 на 2-му поверсі (загальною площею 96,0 м2) 6-поверхової будівлі, інв. № 1,
пам’ятка архітектури, загальною площею 215,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 1, що перебуває на балансі ДУ «ДІП СЕД», таким, що не відбувся.
За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна
– будівлі одноповерхового складу (літ. Г-1, інв. № 103/01/3/011, реєстровий
№ 14072049.2.ЛДТЛЦИ018) площею 80,6 м2, будівлі одноповерхового складу
(літ. Д-1, інв. № 103/01/3/005, реєстровий № 14072049.2.ЛДТЛЦИ009) площею
178,1 м2 та частини дворового покриття (інв. № 103/01/3/003, реєстровий №
14072049.2.ЛТДЛЦИ017) площею 400,0 м2, загальною площею 658,7 м2 за адресою: м. Харків, пров. Кузнечний, 4/6, що перебувають на балансі ДП «Харківський
науково-дослідний інститут комплексної автоматизації», з ФОП Ходас Г. І., як єдиним заявником, що відповідає нормам чинного законодавства.
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Інформація, надрукована в додатку
«Відомості приватизації», є офіційною публікацією.
Її розміщення в інших засобах масової інформації
чи передрук можливі лише з письмового дозволу
Фонду державного майна України із зазначенням
номера й дати видачі дозволу.
Зам. 3049041
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