Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 46 (1066)
Засновано у вересні 1993 року
ФДМУ ПОВІДОМЛЯЄ
ПЛАН РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ
ПрАТ «Новороздільське гірничо-хімічне підприємство «Сірка»,
яке є правонаступником державного підприємства
«Новороздільське державне гірничо-хімічне підприємство «Сірка»
Код за ЄДРПОУ 32940082.
Статутний капітал ПрАТ – 178 209,707 тис. грн.
Номінальна вартість акції – 0,25 грн.
Вид акцій: прості, іменні.
Кількість акцій – 712 838 828 шт.
Форма випуску – бездокументарна.
Термін розміщення

№
з/п

Спосіб розміщення

1 Пільговий продаж акцій

початок

закінчення

Упродовж 2 місяців від дати
прийняття рішення про
пільговий продаж акцій та
створення комісії з пільгового
продажу акцій ПрАТ

14 червня 2017 р.

Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Миколаївська область

Акції
номінальна
вартість,
тис. грн

кількість, шт.

679 320

169,830

1.1 працівникам підприємства,
ІІІ кв. 2017 р. IV кв. 2017р.
397 800
99,450
майно якого приватизується
1.2 іншим громадянам, які
мають право на пільгове
ІІІ кв. 2017 р. IV кв. 2017р.
281 520
70,380
придбання акцій
2 Продаж пакетів акцій за
конкурсом з відкритістю
IV кв. 2017 р. ІI кв. 2018 р. 712 159 508 178039,877
пропонування ціни за
принципом аукціону
Разом
–
–
712 838 828 178209,707

Частка в
статутному капіталі, %
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0,056
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100
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Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437
У ФДМУ за номерами телефонів:
(044) 254-29-76 – працює гаряча лінія;
(0-800) 50-56-46 – працює безкоштовна
гаряча лінія з питань приватизації

Фонд
державного
майна України
Приватизація та можливості
інвестування в Україні
www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua

офіційне видання Фонду
державного майна України

Єдиний майновий комплекс державного малого підприємства «Інженернотехнологічний Центр «Миколаївбуд» (код за ЄДРПОУ 13850438) Української державної будівельної корпорації «Укрбуд» за адресою: 54001, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 1а. Приватизовано шляхом викупу фізичною особою, яка єдина подала
заяву на участь в аукціоні, за 12 624,00 грн, у т. ч. ПДВ – 2 104,00 грн.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
Черкаська область

Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкт державної власності групи А разом із земельною ділянкою – приміщення адміністративної будівлі (літ. А-2), убиральня (літ. Б), що перебувають на балансі
Головного управління статистики у Черкаській області (код за ЄДРПОУ 02357999),
за адресою: Черкаська обл., смт Драбів, вул. Центральна, 83а.
Двоповерхова цегляна будівля загальною площею приміщень 495,5 м2, розташована в центральній частині населеного пункту. Загальний фізичний стан –
задовільний.
Площа земельної ділянки під об’єктом державної власності – 0,1074 га, кадастровий номер 7120655100:01:001:0881.
Більш детальну інформацію про об’єкт можна отримати за тел. 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.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: електростанція дизельна на шасі автомобіля ЗІЛ-157.
Місцезнаходження об’єкта: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Ребета, 2.
Балансоутримувач: Івано-Франківська філія ПАТ «Укртелеком», адреса: 76014,
м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 32. Код за ЄДРПОУ 01184835.
Відомості про об’єкт приватизації: електростанція дизельна на шасі автомобіля ЗІЛ-157, тип ТЗ – фургон-С, рік випуску – 1965, реєстраційний № АТ 7832 АХ,
шасі № 168397, колір – зелений. ТЗ призначений для виконання спеціальних робочих функцій (автомобіль для пересування дизель-генераторної електростанції).
Перебуває в задовільному стані, окремі вузли та механізми потребують ремонту
(гальмівна система, колісні диски, лобове скло, рефлектори фар).
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 82 269,00 грн, ПДВ – 16 454,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 98 723,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Забезпечення проведення перереєстрації транспортного засобу відповідно
до чинного законодавства України.
2. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта в період чинності зобов’язань здійснюється за погодженням з державним органом приватизації
із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, не виконаних покупцем на момент такого відчуження.
Учасники аукціону перераховують РВ ФДМУ по Івано-Франківській області (код
установи за ЄДРПОУ 13660726):
в банк ГУДКСУ в Івано-Франківській області, МФО 836014 – за реєстрацію
заяви 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації на
рахунок № 37180500900001;
в банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172 – кошти в сумі 9 872,30 грн – гарантійний
внесок (грошові кошти в розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації) на
рахунок № 37311072006415.
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 07.07.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі (веб-сайт: http://putb.if.ua) на електронну адресу: pfg@pfg.
if.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі (м.
Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін подання заяв на участь в аукціоні – 03.07.2017 включно до 17.15.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за №400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Ознайомитися з об’єктом можна у робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка,
9) та (0342) 55-31-40, 75-23-67 (РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, 76019,
м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх).

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

Назва об’єкта: нежитлова будівля суду загальною площею 378,5 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., смт Велика Писарівка, вул. Грайворонська, 21.
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації
України в Сумській області.
Інформація про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля з підвалом. Доступ
до приміщення здійснюється через окремий вхід. Має під’їзний шлях з твердим
покриттям для автотранспорту. Технічна характеристика об’єкта: фундамент цегляний, цоколь – залізобетонні блоки, стіни цегляні, перекриття – залізобетонні
плити, покрівля – шифер, підлога – лінолеум та плитка, вікна та двері дерев’яні,
внутрішнє оздоблення стін – шпалери та масляна фарба, стеля – побілка, інженерні
комунікації – автономне опалення, електропостачання в неробочому стані. Дата
будівництва будівлі – 1976 рік.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 560 800,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 672 960,00 грн, у т. ч. ПДВ –
112 160,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 67 296,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарних та екологічних
норм, правил пожежної безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна) у встановленому законодавством порядку; засоби
платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ
21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Аукціон в електронній формі буде проведено 10.07.2017 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.
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 Фонду державного майна
України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв – 6 липня 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. Тел. для довідок
(0542) 36-21-83.

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

Назва об’єкта: будівля колишньої грибниці (літ. W) колишнього ЗАТ «Черкаський завод «Строммашина» загальною площею 412,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 18018, м. Черкаси, вул. 14 Грудня, 8. Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова цегляна будівля,
обшита металевими листами, має два окремих входи. Висота будівлі – 2,9 м.
Фундамент – кам’яні або металеві стовпи; стіни, перегородки цегляні, металеві,
каркасно-щитові із частковим заповненням цеглою, в деяких приміщеннях оздоблені керамічною плиткою та вапняковим біленням; підлога бетонна; вікна дерев’яні
з металевими решітками; дах – металопрофільні листи. Будівля розташована на
території колишнього ЗАТ, не використовується за призначенням. Комунікаційні
мережі: водопостачання, водовідведення, опалення, електромережі підведені до
будівлі, але потребують капітального ремонту. Фізичний знос об’єкта – 40 %. Загальний фізичний стан – задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо під об’єкт не виділена.
Початкова ціна без ПДВ – 218 570,00 грн, ПДВ – 43 714,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 262 284,00 грн.
Умови продажу та експлуатації: подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; дотримуватись санітарно-екологічних норм експлуатації об’єкта
приватизації, правил пожежної безпеки та утримання прилеглої території в належному санітарному стані; питання землекористування вирішується покупцем після
укладення договору купівлі-продажу в установленому законодавством порядку.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 26 228,40 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни
об’єкта приватизації – будівлі колишньої грибниці загальною площею 412,3 м2 (м.
Черкаси, вул. 14 Грудня, 8) в сумі 26 228,40 грн без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 10 липня 2017 р. до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 14 липня 2017 року, час початку торгів
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа»: https//www:utsb.сom.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровського), 51, оф. 11) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з
10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за
адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, тел. (0472) 37-26-61.

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

Назва об’єкта: будівлі та споруди колишнього АКАБ «Україна», у складі: основна будівля, А-3; насосна станція, Б; гараж, В; котельня, Г; вбиральня, Д; гараж,
Е; огорожа, 1; каналізаційні колодязі 2-8.
Адреса об’єкта: 19715, Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Гельмязів,
вул. Центральна, 6.
Балансоутримувач: Черкаська обласна державна адміністрація (код за ЄДРПОУ
00022668). Адреса балансоутримувача: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185.
Інформація про об’єкт: триповерхова будівля з підвалом та ґанком (літ. А-3)
загальною площею 1 894,7 м2, побудована з червоної цегли та оздоблена «шубою»,
розташована в центрі села. Рік введення в експлуатацію – 1983. Загальний тех-
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нічний стан – незадовільний; фізичний знос – 42,85 %. Будівля не експлуатується,
потребує капітального ремонту. Під’їзні шляхи – асфальтоване покриття. Інші будівлі та споруди: насосна станція (літ. Б) площею 34,2 м2; котельня (літ. Г) площею
105,8 м2; гараж (літ. Е) площею 64,3 м2; гараж (літ. В) площею 74,2 м2; вбиральня
(літ. Д) площею 3,7 м2 – побудовані з червоної цегли; каналізаційні колодязі 2-8.
Загальний технічний стан – незадовільний. Фізичний знос – 49 %. Будівлі не експлуатуються, потребують капітального ремонту. Інженерні мережі: електропостачання, водопостачання, теплопостачання, каналізація – недіючі. Загальна площа
земельної ділянки – 3 680,0 м2.
На земельній ділянці згідно з проектом знаходиться у закритому залізобетонному підземному приямку металева ємність на 8,0 м3 для зберігання рідкого палива, яка конструктивно та експлуатаційно пов’язана зі спорудою, що розташована
за адресою: с. Гельмязів, вул. Центральна, 6б і належить Національному банку України (свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 28.07.2005 № 041827,
серія САА, видане виконавчим комітетом Гельмязівської сільської ради).
Початкова ціна без ПДВ – 256 400,00 грн, ПДВ – 51 280,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 307 680,00 грн.
Умови продажу:
подальше призначення та використання об’єкта покупець визначає самостійно; покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження навколишнього
середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм, вимог
природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно з чинним

Продаж об’єктів групи Д
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-49
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ
ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва державної власності,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 02.06.2017 № 913)

Рівненська область

Житловий будинок разом із земельною ділянкою за адресою: Рівненська обл.,
Острозький р-н, с. Оженин, вул. Заводська, 28.

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

Назва об’єкта: незавершене будівництво по реконструкції непридатного для
проживання житлового будинку під офіс площею 165,1м2.
Місцезнаходження: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Мишуги,12.
Балансоутримувач: Комунальне підприємство «Червонограджитлокомунсервіс».
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: будівництво об’єкта здійснювалося у 1968 р. Об’єкт розташований на відстані 0,77 км від основної магістралі міста (вул. Б. Хмельницького). Одноповерхова, окремо стояча, дерев’яна
будівля. Фундаменти: під зовнішніми стінами монолітні залізобетонні, під внутрішніми – частково цегляні. Стіни дерев’яні, існуючі перегородки дерев’яні, перекриття
дерев’яне. Віконні та дверні прорізи в незадовільному стані. Комунікації: водо- та
газопостачання відсутні, до будинку підведена електрика. Об’єкт розташований
на межі червоної лінії забудови.

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

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта соціально-культурного призначення –
«Спортивний майданчик з роздягальнею»

Назва об’єкта: спортивний майданчик з роздягальнею.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Красноярська,
14б.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191307, ПАТ «Криворізький залізорудний
комбінат» за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Симбірцева, 1а.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою спортивний майданчик
з роздягальнею у складі: будівля роздягальні літ. А-1 площею 145,0 м2 з ґанком літ.
а, спортивний майданчик – І площею 7 115,3 м2, вимощення – ІІ площею 2 483,6 м2,
огорожа № 1 площею 252,3 м2. Рік введення об’єкта в експлуатацію – 1960. Загальний технічний стан об’єкта задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 700 353,00 грн, ПДВ – 140 070,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 840 423,60 грн.
Умови продажу: використовувати об’єкт приватизації зі збереженням профілю діяльності об’єкта; зобов’язати власника майна зберегти традицію щодо проведення занять для дітей на спортивному майданчику безоплатно; забезпечити
під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших
правил щодо утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, пе-

законодавством України; питання використання земельної ділянки під придбаним
об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством
після підписання акта передачі об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158,
одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за
реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 30 768,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни
об’єкта приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 3 липня 2017 р. до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 7 липня 2017 року, час початку торгів (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.

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

Земельна ділянка: площа – 0,0593 га. Кадастровий номер
4611800000:03:016:0048. Категорія земель: землі житлової та громадської забудови. Земельні сервітути: відсутні.
Початкова ціна об’єкта приватизації (без урахування ПДВ) – 229 955,00 грн
(двісті двадцять дев’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят п’ять грн), у т. ч.: вартість об’єкта
незавершеного будівництва – 100 610,00 грн (сто тисяч шістсот десять грн); вартість
земельної ділянки – 129 345,00 грн (сто двадцять дев’ять тисяч триста сорок п’ять
грн). ПДВ – 45 991,00 грн (сорок п’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто одна грн).
Початкова ціна об’єкта приватизації (з урахуванням ПДВ) – 275 946,00 грн
(двісті сімдесят п’ять тисяч дев’ятсот сорок шість грн), у т. ч.: вартість об’єкта незавершеного будівництва – 120 732,00 грн (сто двадцять тисяч сімсот тридцять
дві грн), вартість земельної ділянки – 155 214,00 грн (сто п’ятдесят п’ять тисяч
двісті чотирнадцять грн).
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його
в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом із
земельною ділянкою.
2. Подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної
ділянки, на якій розташований об’єкт, можливе лише за умови збереження для
нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням.
3. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта.
4. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з
чинним законодавством.
5. Протягом одного року після підписання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним законодавством України.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
купівлі-продажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи, тощо про виконання умов договору.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу
участь у цьому аукціоні.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Грошові кошти у розмірі 27 594,60 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на р/р № 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 р/р № 37188015000186, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070, банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
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 Мін’юсті 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 14 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 – 10 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).

редбачених законодавством України; подальше відчуження об’єкта приватизації
можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ;
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; право користування, купівлі,
оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації, вирішується
покупцем самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України;
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації
та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін
за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні з продажу об’єкта приватизації – «Спортивний майданчик з роздягальнею», без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 84 042,36 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації – «Спортивний майданчик з роздягальнею», розташованого

за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Красноярська, 14б).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 10 липня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.com.ua) 14 липня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Української універсальної біржі (http://
www.uub.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної
біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, кімн. 38) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 р. № 772
та зареєстрованого в Мін’юсті 26 червня 1998 р. за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

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

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації (витяг з Держгеокадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці).
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташовано державне
нерухоме майно – група інвентарних об’єктів, у складі: літній будинок відпочинку з прибудовами, А, а-а3, загальною площею 64,5 м2; літній будинок
відпочинку з прибудовами, Б, б, б1, загальною площею 85,3 м2 за адресою:
Сумська обл., Тростянецький р-н, Зарічненська сільська рада, масив Заплава
річки Ворскла, 3 та 3-А.
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт
із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 30.04.2014
№ 1309 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації».

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Держгеокадастру про присвоєння
кадастрового номера земельній ділянці.
Умови конкурсу.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових
реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті
мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою за встановленою формою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420,
зі змінами); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб – 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 (для
претендента – фізичної особи); копії установчих документів претендента та довідки

про присвоєння ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної
особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова
інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на
виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати
замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами
виконаних робіт, згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до
Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого
наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі змінами) – для фізичних осіб – підприємців –
претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконаних робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасного їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його
письмово повідомляє голова конкурсної комісії із зазначенням підстав відмови.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналу
та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області до 10.07.2017.
Конкурс відбудеться 14.07.2017 о 14.00 у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Телефон для довідок (0542) 36-21-83.
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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
№
з/п

Назва органу управління

1 Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
2 Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
3 Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України

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

максимально
загальна вартість майна за незамета використання
можливий строк
площа, м2 лежною оцінкою, грн
оренди
02497766, Волинська філія ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю. М. Білоконя, Частина Будинку про- 02497720.60.АААДДЛ220 43010, Волинська обл., м. Луцьк,
16,2
56 627,00
1 рік
Розміщення складського приміщення
43010, м. Луцьк, вул. Кременецька, 38, тел.: (0332) 24-57-71, факс 24-14-52 ектних організацій
вул. Кременецька, 38
02497766, Волинська філія ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя,
Частина Будинку про- 02497720.60.АААДДЛ220 43010, Волинська обл., м. Луцьк,
41,4
203 559,00
1 рік
32,1 м2 – розміщення офісного приміщення;
43010, м. Луцьк, вул. Кременецька, 38, тел.: (0332) 24-57-71, факс 24-14-52 ектних організацій
вул. Кременецька, 38
9,3 м2 – розміщення складського приміщення
02497766, Волинська філія ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя,
Частина Будинку про- 02497720.6.АААДДЛ220 43010, Волинська обл., м. Луцьк,
68,0
379 383,00
1 рік
Розміщення офіса
43010, м. Луцьк, вул. Кременецька, 38, тел.: (0332) 24-57-71, факс 24-14-52 ектних організацій
вул. Кременецька, 38
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ ФДМУ по Волинській області. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
майна
максимально
загальна вартість
незалежною можливий строк
площа, м2 заоцінкою,
грн
оренди

місцезнаходження

мета оренди

1 Міністерство
22087987, Філія «Укрінтеравтосервіс-Закарпаття» Українського державного підприємства по Частина вимощення пункта сер- 21536845.6.ЮКДПНК016 Закарпатська обл., Мукачів75,0
78 986,00
2 роки 11 місяців Інше використання нерухомого майна (розміщення контейнерної АЗС)
інфраструктури
обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс», вісу (ПС) «Чинадійово»
ський район, смт ЧинадійоУкраїни
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Великі Лази, вул. Східна, 3, тел. (0312) 66-04-12
во, вул. Садова, 92
2 Державне агент- 01033875, Мукачівське міжрайонне управління водного господарства, 89600, Закарпатська Вбудовані нежитлові приміщен- 01033875.31.АААБГБ887 Закарпатська обл., Мука29,2
107 337,00
1 рік
Для офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів телекомунікаство водних ресур- обл., м. Мукачево, вул. Я. Мудрого, 22, тел. (03131) 3-13-48, факс 3-83-75
ня (поз. 2, 3 за планом) 1-го
чівський р-н, с. Ракошино,
цій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та просів України
поверху адмінбудинку літ. А’
вул. Бенедиківська,11
вайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернету
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно
до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по київській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
14307529, ДП «Антонов»

Назва органу
управління

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

реєстровий номер майна

загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою без ПДВ, грн максимально можливий строк оренди

місцезнаходження

мета використання

1 Державний концерн
Теплиці (інв. № 0031);
–
м. Київ, Голосіївський р-н, Столичне шосе,
295,3;
152 151,00;
49 років
Використання теплиць за
«Укроборонпром»
теплиці (інв. № 0054)
28-й км, на території пансіонату «Сокіл»
375,1
193 267,00
цільовим призначенням
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

1 Міністерство
інфраструктури
України
2 Державна казначейська служба
України

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

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
38758175, Філія «Кіровоградський державний обласний навчально-курсовий комбінат» Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранстпортних засобів «Укрінтеравтосервіс», 25031, м. Кіровоград, вул. Автолюбителів, 2, тел. (0522) 55-72-21
37942426, Головне управління Державної казначейської служби України у Новомиргородському
районі Кіровоградської області, 26000, Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. Поповкіна,
35, тел. (05256) 4-10-86

найменування

реєстровий номер
майна

місцезнаходження

площа, м2

Частина приміщення фойє на 1-му
поверсі адміністративної будівлі

–

м. Кропивницький,
вул. Автолюбителів, 2

1,0

Нежитлові приміщення на 1-му по- 37942426.1.АААДЕГ293 Кіровоградська обл.,
версі адміністративної будівлі
м. Новомиргород,
вул. Поповкіна, 35

30,0;
2,32;
1,08

максимально
вартість майна за незалеж- можливий
строк
мета використання
ною оцінкою, грн
оренди
4 926,00
1 рік
Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари
69 072,00;
5 341,00;
2 487,00

2 роки 11 місяців Розміщення офіса;
розміщення торговельного об’єкта з продажу канцтоварів;
розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по луганській 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 нозагальна вартість майна за незалеж- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
мер майна
площа, м2
ною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство економічного роз- 33968601, Державне підприємство «Інститут азотної промисловості і продуктів органічного Частина даху 10-поверхової
–
Луганська обл., м. Сєверодо5,0
9 262,00
2 роки 11 місяців
Розміщення обладнання широкосмугового радіо
витку і торгівлі України
синтезу», 93400, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Вілєсова, 1, тел. (06452) 2-50-42 будівлі (інв. № 1)
нецьк, вул. Вілєсова, 1
станом на 31.03.2017
з доступу до мережі Інтернет
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, РВ ФДМУ по
Луганській 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

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

Назва органу управління

найменування

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 номер
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство культу- 02403452, Державне підприємство «Проектно-конструкторське технологічне
Нежитлові вбудовані приміщення № 11, 02403452.1.АААДДЛ547 м. Львів,
160,0
893 440,00
2 роки 11 місяців Розміщення виробництва з виготовлення нових технічних засобів і
3
ри України
бюро», 79007, м. Львів, вул. Д. Данилишина, 4, тел. (032) 261-62-21
12, 13 на 1-му поверсі будівлі літ. «А -2»
вул. Збоїща,15
станом на 31.03.2017
обладнання для закладів культури та кінематографії
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».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по миколаївській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
вартість майна за незалеж- максимально можливий
місцезнаходження
загальна площа, м2
мета використання
майна
ною оцінкою, грн
строк оренди
1 Державне агентство водних 04528212, Березнегуватське управління водного господарства, вул. Ілька Борща- Нежитлове приміщення 04528212.1.АААКЖК352 вул. Ілька Борщака, 34, смт Березнегу13,6
25 500,00
2 роки 364 дні
Розміщення масажного кабінету
ресурсів України
ка, 34, смт Березнегувате, Миколаївська обл., 56203, тел. (05168) 9-12-51
адміністративної будівлі
вате, Миколаївська обл.
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ по Миколаївській області (6-й поверх, кімн. 3738) та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел.: (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі
надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

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

Назва органу управління

найменування

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по одеській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження площа,
мета використання
м2
ною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти і науки 02125473, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний універ- Частина нежитлового приміщення їдальні
02125473.1.ЛФВЮШВ006 м. Одеса, вул. Діг104,5
1 394 392,00
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює проУкраїни
ситет ім. К.Д. Ушинського», 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26
тярна, 24
даж товарів підакцизної групи
2 Міністерство охорони
02010801, Одеський національний медичний університет, 65082, м. Одеса, пров. Ва- Нежитлові приміщення (№ 53, 54, 55, 56, 57, 58) 02010801.1.ААААКЛ469 м. Одеса, вул. Мали125,0
1 297 795,00
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює проздоров’я України
ліховський, 2
1-го поверху будівлі гуртожитку № 2
новського, 63
даж товарів підакцизної групи
3 Державне агентство вод- 01037904, Державний регіональний проектно-вишукувальний інститут «Укрпівдендіпро- Нежитлове приміщення 3-го поверху
01037904.2.ФОЛСОР002 м. Одеса, вул. Гай66,7
818 350,00
2 роки 11 місяців Розміщення фізкультурно-спортивного
них ресурсів України
водгосп», 65078, м. Одеса, вул. Гайдара, 13
9-поверхового виробничого корпусу
дара, 13
закладу
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

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

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

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

загальна площа, м2

вартість майна за незалежною оцінкою без
ПДВ, грн
31 790,00

максимально можливий строк оренди

мета використання

1 Державне агентство водних 01035472, Бережанське міжрайонне управління водного господарства,
Частина площадки біля складу № 1 з бетонним по01035472.11.ББФЕРЮ024 вул. Лесі Українки, 16, м. Бережа200,0
2 роки 11 місяців Для складування маресурсів України
47501, вул. Лесі Українки, 16, м. Бережани, тел. (03548) 2-16-87
криттям
ни, Тернопільська обл.
теріалів
2 Державна служба статисти- 02362374, Головне управління статистики у Тернопільській області, 46001, Частина нежилого приміщення, поз. 2-11, 2-го поверху 02362374.1.АААДЕЖ256 вул. Степана Бандери, 19а, м. Бор10,9
43 910,00
2 роки 11 місяців Розміщення масажного
ки України
вул. Над Ставом, 10, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-50-31, 52-72-86
будівлі літ. А відділу статистики у Борщівському районі
щів, Тернопільська обл.
кабінету
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3
частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по хмельницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
загальна площа, м2 вартість
мета використання
майна
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство оборони
35123594, Хмельницька філія Концерну «Війскторгсервіс», м. Хмель- Приміщення на 1-му та 2-му поверхах в 33689922.5.АААААЖ695 вул. Майборського, 11,
604,6
1 191 393,00
2 роки 11 місяців Розміщення швейного виробництва (1-й поверх –
України
ницький, вул. Майборського, 9
будівлі колишнього магазину
м. Хмельницький, 29000
267,9 м2; 2-й поверх – 336,7 м2)
2 Міністерство оборони
35123594,Хмельницька філія Концерн «Військторгсервіс», вул. Май- Приміщення в прибудові (колишній ма- 33689922.5.АААААЖ794 вул. Шешукова, 18, м. Шепетів145,7
194 708,00
2 роки
Проведення виробничої діяльності (виробництво
України
борського, 9, м. Хмельницький, 29006, тел. (0382) 64-03-10
газин) до житлового будинку
ка, Хмельницька обл., 30400
взуття)
3 Міністерство оборони
35123594, Хмельницька філія Концерн «Військторгсервіс», вул. Май- Приміщення у будівлі магазину № 42
33689922.5.АААААЖ800 вул. Садова, 2, м. Славута,
152,0
175 915,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу автоУкраїни
борського, 9, м. Хмельницький, 29006, тел. (0382) 64-03-10
Хмельницька обл., 30000
товарів (57,1 м2) та розміщення складу (94,9 м2)
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на
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 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
майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість
мета використання
лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство юстиції України
08571788, Академія Державної пенітенціарної служби, 14000, м. Чернігів,
Нежитлові приміщення 2-го поверху бу–
м. Чернігів, вул. Шевчен728,3
2 622 959,59
2 роки 364 дні
Розміщення ресторану   
вул. Гонча, 34, тел. (0462) 67-68-22
дівлі ресторану та адмінбудівлі (А1-2)
ка, 103
2 Міністерство юстиції України
08571788, Академія Державної пенітенціарної служби, 14000, м. Чернігів,
Будівля складу-гаража-майстерні (Г-1)
–
м. Чернігів, вул. Шевчен288,7
566 395,47
2 роки 364 дні
Використання за привул. Гонча, 34, тел. (0462) 67-68-22
ка, 103
значенням
3 Міністерство юстиції України
08571788, Академія Державної пенітенціарної служби, 14000, м. Чернігів,
Ангар (К-1)
–
м. Чернігів, вул. Шевчен350,9
581 936,65
2 роки 364 дні
Для зберігання матерівул. Гонча, 34, тел. (0462) 67-68-22
ка, 103
альних цінностей
4 Державна служба України з питань безпечності 00720912, Менська районна державна лікарня ветеринарної медицини, 15600, Нежитлові приміщення одноповерхової 00720912.1. ЦСЧХАО6105 Чернігівська обл., м. Мена,
29,0
46 945,22
2 роки 364 дні
Для реалізації ветерихарчових продуктів та захисту споживачів
Чернігівська обл., м. Мена, вул. Вокзальна, 13,  тел.: (04644) 2-15-91,  2-11-39 адміністративної будівлі
вул. Вокзальна, 13
нарних препаратів
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, у п’ятницю – до 16.00 (крім вихідних), РВ ФДМУ по Чернігівській
області. Довідки за тел. (0462)77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п Назва органу управління
1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство молоді
та спорту України

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
02070909, Київський національний університет будівництва і архітек- Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення 02070909.2.ШАБЕИТ033 м. Київ, вул. Максима
233,8
3 143 400,00
1 рік
тури, 03037, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31, тел. 241-55-80 на 1-му поверсі прибудови до гуртожитку № 6
Кривоноса, 4
станом на 28.02.2017
37102382, ДП «Національний спортивний комплекс «Олімпійський», Нерухоме майно – нежитлові приміщення на «0» по- 14297707.1.ЛУЮЧЕК043 м. Київ, вул. Велика
1 597,50
40 691 930,00
2 роки 11 місяців
вул. Велика Васильківська, 55, м. Київ, 03680, тел. (044) 590-67-32 версі будівлі
Васильківська, 55
станом на 31.01.2017
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

мета використання

Розміщення школи з навчання водіїв автомобілів (погодинне
використання – 112 год. на місяць)
Розміщення фізкультурно-спортивного закладу, діяльність
якого спрямована на організацію та проведення занять з різних
видів спорту
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про
оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України

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

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

 Назва об’єкта: частина замощення ІІ (інв. № 40049), реєстровий
№ 01125761.4.АААИБЕ872, загальною площею 270,0 м2 за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Горького, 2 (далі – об’єкт оренди).
Згідно зі звітом про незалежну оцінку вартість нерухомого майна на 30.11.2016
становить без ПДВ 76 598,00 грн.
Балансоутримувач об’єкта: ДП «Бердянський морський торговельний порт».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Основні вимоги щодо умов конкурсу:
цільове призначення: інше використання нерухомого майна (забезпечення
доступу до навісу літ. Т3, інв. № 4376, прибудови літ. Т, інв. № 40017 та розмі-
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щення інвентарю) (орендна ставка 15 %); найбільший запропонований розмір
місячної орендної плати порівняно із стартовим. Стартовий розмір орендної
плати за базовий місяць – квітень 2017 року становить без урахування
ПДВ – 1 005,00 грн на місяць; строк оренди – 1 рік з можливим продовженням
договору оренди за умови обов’язкового погодження з органом, уповноваженим
управляти об’єктом оренди; забезпечувати збереження орендованого майна,
запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати
орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в
оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; передане в оренду майно чи його частина не підлягає передачі
в суборенду та приватизації; протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про
вартість, на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи
пошкодження об’єкта оренди, в порядку, визначеному законодавством, та надати орендодавцю та балансоутримувачу копії договору страхування орендованого майна (страхового поліса) разом з документами, що підтверджують оплату
страхового внеску. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб
увесь строк оренди майно було застрахованим; здійснювати витрати, пов’язані з
утриманням орендованого майна. Протягом 15 робочих днів після підписання до-

говору укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання
комунальних послуг орендарю, відшкодування податку на землю, та надати його
копію орендодавцю. У разі потреби орендар укладає договори на комунальні послуги безпосередньо з підприємствами, організаціями, які надають такі послуги;
компенсувати протягом 10 календарних днів з дати підписання договору оренди
переможцем конкурсу витрат на виготовлення звіту про незалежну оцінку платнику названого звіту, якщо останній не стане переможцем конкурсу (за наявності
документів, що підтверджують виготовлення звіту про незалежну оцінку та його
оплату); на підтвердження зобов’язання за договором оренди і на забезпечення
його виконання протягом одного місяця з дати укладення договору оренди внести
до державного бюджету та балансоутримувачу завдаток, в установленому чинним
законодавством співвідношенні, в розмірі, не меншому ніж розмір орендної плати за базовий місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць
оренди; після отримання проекту договору оренди протягом п’яти робочих днів
повернути підписаний договір орендодавцеві.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону. Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення
виконання інших умов конкурсу.
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Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі
матеріали: відповідно до вимог п. 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 № 906, зі змінами: заяву про участь у конкурсі; проект договору з пропозиціями щодо виконання
умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься
учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку
з ним; відомості про претендента.
Конкурс буде проведений о 13.30 на 10-й календарний день з дати опублікування інформаціїя про проведення конкурсу в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 35, РВ
ФДМУ по Запорізькій області.
Реєстрація учасників конкурсу починається за півгодини та завершується за
10 хв. до початку проведення конкурсу за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 35, РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Заяви та документи на участь у конкурсі приймаються протягом 7 календарних
днів з дати опублікування. Пропозиції подаються у конвертах з написом «На конкурс»
з відбитком печатки претендента щодня з 8.00 до 17.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 8.00 до 15.00 (обідня перерва з 12.00 до 12.45) за адресою: 69001,
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 10, РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Якщо дата кінцевого терміну приймання заяв припадає на неробочий чи святковий день, то днем кінцевого терміну приймання заяв вважається попередній
перед такими вихідними чи святковими днями робочий день.
У разі, якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи святковий
день, то датою проведення конкурсу вважається наступний за вихідними чи святковими днями робочий день.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди нерухомого державного майна

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – частина нежитлового приміщення фойє на першому поверсі навчального корпусу
№ 8а загальною площею 6,0 м2, що перебуває на балансі Національного авіаційного університету, за адресою: м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.12.2016 становить 86 900,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і
науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – квітень 2017 року становить
без урахування ПДВ 607,63 грн; мета використання: розміщення торговельного
об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою;
ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення
та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб;
забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і
псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та
правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат
за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку; на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен
сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на
розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди; внесений
завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна
та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість
(франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача
і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату
страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу
зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо
стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку
проект договору оренди; у разі відмови від укладення або непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу
сплачує штраф у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 50 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;

відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032,
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву, в конверті з написом «На
конкурс» із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати
за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних
пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу (кімн. 102).
Конкурс буде проведено о 15.00 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

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

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

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Житомирський
військовий інститут імені С. П. Корольова, поштова адреса: 10004, м. Житомир,
просп. Миру, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.
 Назва об’єкта і його місцезнаходження: нерухоме військове майно – частина нежитлового приміщення загальною площею 44,3 м2 в будівлі, інв. № 1/489,
військового містечка № 1 та частина нежитлового приміщення загальною
площею 5,0 м2 в будівлі, інв. № 1/489, військового містечка № 1 за адресою:
м. Житомир, просп. Миру, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.
Балансоутримувач: Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31 грудня 2016
року становить 164 662,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 503,56 грн
(без ПДВ) за базовий місяць оренди – лютий 2017 року за умови використання частини нежитлового приміщення казарми загальною площею 44,3 м2 під розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальних
закладах та військових частинах.
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 255,76 грн
(без ПДВ) за базовий місяць оренди – лютий 2017 року за умови використання частини нежитлового приміщення казарми загальною площею 5,0 м2 для
продажу непродовольчих товарів.
Надалі орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси інфляції
згідно з чинним законодавством.
Термін оренди – 1 рік.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта: мета
використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням під розміщення буфету,
який не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах, під продаж непродовольчих товарів; найбільший запропонований
розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; сплата завдатку у розмірі, не меншому
ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, протягом місяця з моменту
підписання договору оренди; своєчасна (щомісяця до 20 числа поточного місяця) і в
повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням індексу інфляції згідно із законодавством; відшкодовування витрат орендодавцю за комунальні послуги; компенсація земельного податку під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація
витрат за виконаний звіт з незалежної оцінки майна та публікування оголошення;
виконання капітального та поточного ремонту орендованого майна за власні кошти
без вимоги на відшкодування; страхування майна на користь орендодавця на суму,
не меншу ніж встановлена за незалежною оцінкою; ефективне використання об’єкта
оренди відповідно до його призначення та умов договору оренди; заборона приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу
орендну плату та забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, зазначені у п. 3.2 наказу ФДМУ
та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того: заяву про участь у конкурсі; проект
договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан
(платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, що
до нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір
місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 30 (тридцяти) календарних днів після опублікування цієї інформації за адресою:
10004, м. Житомир, просп. Миру, 22, Житомирський військовий інститут
імені С. П. Корольова.
Контактний телефон (0412) 25-04-91, додатковий 3-55, або (067) 780-04-07.

ІНФОРМАЦІЯ
Навчально-спортивної бази літніх видів спорту
Міністерства оборони України про оголошення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Навчальноспортивна база літніх видів спорту Міністерства оборони України, адреса: 79007,
м. Львів, вул. Клепарівська, 39а.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлових приміщень
(1 151,1 м2) та антресолі (16,2 м2) 2-го поверху будівлі, інв. № 81, стрілецького тиру № 1 «Біжучий кабан» військового містечка № 199 за адресою:
м. Львів, вул. Клепарівська, 3а.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30.04.2017
становить 15 912 633,00 грн (без урахування ПДВ).
Стартовий розмір орендної плати становить 132 605,28 грн (без ПДВ) за
базовий місяць оренди – квітень 2017 р. за умови використання для розміщення
приватного навчального закладу. У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на індекс інфляції згідно з чинним законодавством.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно з орендною
платою, визначеною за базовий місяць, не нижчою ніж на аналогічних об’єктах
інших форм власності; використання нежитлового приміщення за цільовим призначенням; компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та
за прилеглу територію; компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання
незалежної оцінки майна протягом 15 днів з моменту оголошення результатів
конкурсу; виконання поточного та капітального ремонту орендованого майна за
рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення; зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендованому приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і матеріали, забезпечити протипожежну безпеку
об’єкта оренди; зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг
за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації
об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримувати майно в
належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду; зобов’язання
виконувати всі необхідні заходи для захисту довкілля з метою дотримання екологічних норм експлуатації приміщення; забезпечення зобов’язань орендаря щодо
сплати орендної плати внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж одна місячна
орендна плата, який вноситься протягом 10 днів з моменту підписання договору
оренди в рахунок плати за останній місяць оренди; заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орендоване майно; 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 в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом ФДМУ від 15.02.2013
№ 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для
укладення договору оренди майна, що належить до державної власності», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.03.2013 за № 346/22878, а саме:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих
документів; звіт про фінансові результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської i кредиторської заборгованості; довідку від учасника конкурсу про те, що
щодо нього не порушено справу про банкрутство;
б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи; посвідчену нотаріусом копію свідоцтва про реєстрацію
фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; витяг з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; декларацію про доходи або
завірену в установленому порядку копію звіту суб’єкта малого підприємництва –
фізичної особи – платника єдиного податку;
в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди – зобов’язання
(пропозиції) щодо виконання умов конкурсу та забезпечення виконання
зобов’язання щодо сплати орендної плати (завдатку), додаткові пропозиції до договору оренди; повідомлення про засоби зв’язку з учасником конкурсу.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою
учасника конкурсу. Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 5 календарних днів до дати проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться о 10.00 на 21-й календарний день після публікації цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в кабінеті відділу
матеріально-технічного забезпечення Навчально-спортивної бази літніх
видів спорту Міністерства оборони України за адресою: м. Львів, вул. Клепарівська, 39а. Телефон для довідок (032) 233-73-63.

КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
ЗАКАРПАТСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: виробничий будинок АЗС (літ. Й) майнового
комплексу «Ремонтна база АТП «ЗВВО», інвентарний номер 11213 (у т. ч. операторна (літ. Й), навіс (літ. Ї), цистерни № 9 – 12, гравійна площадка площею
1 000,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Калини,
вул. Леніна, 220б. Найменування балансоутримувача: ДП «Закарпатське вертолітне
виробниче об’єднання» (тел. (03134) 7-22-65). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «КВАВРЦСОЛЮТ». Розмір земельної ділянки: 0,3684 га. Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 6 210,91 грн (1 669,60 грн за 1 га) станом на 01.01.2017. Дата оцінки
(орієнтовна дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: майновий комплекс (рибник) – господарська
будівля літ. Б загальною площею 116,1 м2 (приміщення 1 площею 20,3 м2,
приміщення 2 площею 30,2 м2, приміщення 3 площею 16,9 м2, приміщення 4 площею 48,7 м2), будівля охорони літ. В площею 6,1 м2, басейни І – VІ
площею 708,8 м2 х6=4 252,8 м2, басейн VІІ площею 708,8 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Калини, вул. Миру, 2. Найменування балансоутримувача: ДП «Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання»
(тел. (03134) 7-22-65). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.
Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФГ «Рибка
Красна». Розмір земельної ділянки: 1,15 га. Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
6 210,91 грн (1 669,60 грн за 1 га) станом на 01.01.2017. Дата оцінки (орієнтовна
дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина першого поверху адмінбудинку (корпус 14) літ. Р площею 176,9 м2 (прим. № 7-15). Місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8. Найменування балансоутримувача: ДП «Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання»
(тел. (03134) 7-22-65). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.
Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Декет І. П.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: 17 741,22 грн/га станом на 01.01.2017. Дата
оцінки (орієнтовна дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення поз.2-8 площею 19,4 м2
другого поверху адмінбудинку літ. А. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська
обл., смт Великий Березний, вул. Шевченка, 29. Найменування балансоутримувача:
Закарпатська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку
«Укрпошта» (тел. (066) 770-82-54). 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: ФОП Віднянська
Г. А. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки
(орієнтовна дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (поз. 45 за
планом) площею 2,5 м2 першого поверху навчально-лабораторного корпусу
літ. А. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська. 14. Найменування балансоутримувача: ДВНЗ «Ужгородський національний
університет» (тел. (095) 539-95-58). 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: ПАТ
«Комінвестбанк». 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 Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практич-
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ної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання
робіт (у календарних днях); до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів; документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).
Подібними об’єктами до: об’єкта № 1 є: об’єкти АЗС; об’єкта № 2 – інженерні споруди ставків (рибників); об’єктів № 3, 4, 5 – приміщення, частини будівель,
зокрема, офісна, торговельно-офісна, торговельна нерухомість та нерухомість під
заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер
до 17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10. 00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди

 Частина даху площею 20,0 м2 адміністративно-лабораторного корпусу № 6А, що обліковується на балансі державного підприємства «Виробниче
об’єднання «Карпати», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 201. Запланована дата оцінки: 31.05.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ТОВ «лайфселл».
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг
з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати: об’єкт
нерухомого майна – 2,2 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в
яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право
на надання таких послуг; інформація про претендента за встановленою формою
(відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента
містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування, перелік робіт з оцін-

ки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств
тощо), іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні
та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових
відносинах з претендентом, а також залучаються ним до надання послуг з оцінки
та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути
допущені суб’єкти оціночної діяльності, 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 з оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон
для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, тел. для довідок 55-31-39.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди
№
з/п

Дата
Вид
ЗамовНазва об’єктів
оцінки вартості Платник
ник
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Приміщення № 224 площею 30,6 м2 на 2-му поверсі
31.05.17 Спеці- Представ- РВ
пасажирського термінала «D» за адресою: Київська
альна ництво
ФДМУ по
обл., Бориспіль, аеропорт, що перебуває на балансі ДП
«Туркіш
Київській
МА «Бориспіль»
Ерлайнз
області
Інк.»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
2 Частина приміщення матеріального складу площею
30.06.17 Ринкова ФОП Бєлік РВ
31,1 м2 за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н,
Віра Васи- ФДМУ по
лівна
Київській
с. Демидів, вул. Морська, 6, що перебуває на балансі
Київського гідрогеолого-меліоративної експедиції Управобласті
ління водних ресурсів у м. Києві та Київській області
3 Частина складу готової продукції (механічного цеху),
30.06.17 Ринкова ТОВ
РВ
інв. № 10311003, площею 5 186,0 м2, частина цеху
«ДІАМАКС ФДМУ по
іншої продукції (2-поверхова будівля з підвалом), інв.
ЛЮКС»
Київській
№ 10311009, площею 459,0 м2, частина складального
області
цеху (інв. № 10311004) площею 600,0 м2, водонапірна
вежа (інв. № 10313000) площею 36,0 м2, частина складу готової продукції (механічного цеху), інв.
№ 10311003, площею 16,0 м2 за адресою: Київська
обл., м. Березань, вул. Поштова, що перебувають на
балансі ДП «Підприємство ДКВС України (№ 95)»
4 Частина нежитлового приміщення будівлі гаража площею 30.06.17 Ринкова ТОВ «ГРІС- РВ
37,1 м2, частина нежитлового приміщення будівлі гаража
ВІТ»
ФДМУ по
площею 11,2 м2, частина нежитлового приміщення буКиївській
дівлі гаража площею 72,0 м2 за адресою: Київська обл.,
області
м. Бровари, вул. О. Білана, 1, на балансі Пошуковозйомочної експедиції № 60 КП «Кіровгеологія»
5 Нежитлові будівлі загальною площею 2 789,9 м2, а
30.06.17 Ринкова ПП
РВ
саме: будівля «2Л» площею 230,3 м2, будівля «2М» пло«ПОКРОВ- ФДМУ по
щею 1 580,3 м2, будівля «2Н» площею 474,9 м2, будівля
ГРУП»
Київській
«2П» площею 504,4 м2 за адресою: Київська обл., Білообласті
церківський р-н, м. Узин, вул. Гагаріна, 1а, на балансі
ДП «Український центр підготовки охоронців»

№ 46 (1066)

5
Продовження таблиці

№
Дата
Вид
ЗамовНазва об’єктів
з/п
оцінки вартості Платник
ник
2
6 Частина твердого покриття площею 95,5 м паса30.06.17 Ринкова Представ- РВ
жирського термінала «D» (інв. № 47578) за адресою:
ництво «Тур- ФДМУ по
Київська обл., Бориспіль, аеропорт, що перебуває на
кіш Ерлайнз Київській
балансі ДП МА «Бориспіль»
Інк.»
області
7 Нежитлове приміщення площею 56,6 м2 за адресою:
30.06.17 Ринкова ФОП Пе- РВ
Київська обл., м. Бровари, вул. Воїнів Афганців, 6,
тров Денис ФДМУ по
що перебуває на балансі Бортницького міжрайонного
Михайло- Київській
управління водного господарства ім. Гаркуші М. А.
вич
області
8 Майданчик площею 1 975,0 м2 за адресою: Київська
30.06.17 Ринкова ТОВ «Про- РВ
обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Бормосервіс» ФДМУ по
щагівка, вул. Леніна, 63, що перебуває на балансі
Київській
ДП «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат
області
«Пуща-Водиця»
9 Частина димової труби котельні площею 14,0 м2
30.06.17 Ринкова ПрАТ «МТС РВ
за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Північна, 48а,
Україна»
ФДМУ по
що перебуває на балансі Університету державної фісКиївській
кальної служби України
області
2
10 Частина даху площею 20,0 м за адресою: Київська
30.06.17 Ринкова ПрАТ «МТС РВ
обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, що переУкраїна»
ФДМУ по
буває на балансі Університету державної фіскальної
Київській
служби України
області
11 Нежитлове приміщення площею 13,8 м2 за адресою:
30.06.17 Ринкова ФОП Дука РВ
Київська обл., Бородянський р-н, смт Бородянка,
А. Л.
ФДМУ по
вул. Шевченка, 3, що перебуває на балансі Управління
Київській
Державної казначейської служби України у Бородянобласті
ському районі Київської області
Визначення вартості об’єкта для погодження розрахунку орендної плати
(за заявою від сторонньої організації)
12 Частина приміщення № 12 площею 1,5 м2 на 2-му по- 30.06.17 Ринкова Виконав- ДСП
версі будівлі СВЗ-3 за адресою: Київська обл., м. Слачий комітет «Чорновутич, Каштановий проїзд, 2, що перебуває на балансі
Славутиць- бильська
ДСП «Чорнобильська АЕС»
кої міської АЕС»
ради
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка 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), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій 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; 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); іншу інформацію щодо досвіду у сфері
оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються
ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація,
стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта,
на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу
управління персоналом та проходження державної служби РВ ФДМУ по Київській
області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 29.06.2017 об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Симона
Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, тел. для довідок 200-25-36.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 6,0 м2
на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Олександрія, просп. Будівельників, 38, що перебуває на балансі Регіонального
сервісного центру МВС в Кіровоградській області. Найменування балансоутримувача: Регіональний сервісний центр МВС в Кіровоградській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Олександрія, просп. Будівельників, 38. Мета
проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1
об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
станом на 01.01.2017, тис. грн – 1,80887. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.05.2017. Площа земельної ділянки: 6,0 м2. Місце розташування земельної ділянки:
м. Олександрія, просп. Будівельників, 38. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки:
ПАТ «МетаБанк » (тел. (067) 511-89-88, Овдієнко Ірина Валеріївна).
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
14,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), просп. Інженерів, 9/92, що перебуває на
балансі Регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області. Найменування балансоутримувача: Регіональний сервісний центр МВС в Кіровоградській
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький
(Кіровоград), просп. Інженерів, 9/92. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс
замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу:
kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2017, тис. грн –
2,10143. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2017. Площа земельної ділянки: 14,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький
(Кіровоград), просп. Інженерів, 9/92. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки:
ПАТ «МетаБанк» (тел. (067) 511-89-88, Овдієнко Ірина Валеріївна).
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
240,6 м2 в окремо розташованій будівлі за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Олександрія, вул. Марії Козинець, 35, що перебувають на балансі 2 Державного
пожежно-рятувального загону Управління ДСНС України у Кіровоградській області.
Найменування балансоутримувача: Другий Державний пожежно-рятувальний загін Управління ДСНС України у Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Марії Козинець, 35. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса
замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2017, тис.
грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: дані відсутні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2017.
Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки:
м. Олександрія, вул. Марії Козинець, 352. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки:
фізична особа – Дячко Сергій Анатолійович (тел. (093) 403-80-17).
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190, застосовується 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 22.05.2017 № 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у І кварталі 2017 року»
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, повідомляємо, що
очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна (нежитлові приміщення), становить 2,2 тис. грн.
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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 30 червня 2017 р. о 8.30 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – частина вбудованого нежитлового приміщення на першому поверсі (фойє) навчального корпусу № 4 загальною площею 1,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Митрополита Андрея, 5. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу:
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна) . Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ «Кредобанк».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі базисного складу реагентів загальною площею 204,1 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., Яворівський р-н, с. Новий Яр, вул. без назви, 69.
Балансоутримувач: ДП «Екотрансенерго». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: Львівська обл., Яворівський р-н, с. Новий Яр, вул. без назви,
69. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Щадило Мирослав Миронович.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
148,33 м2, а саме: частини приміщень № 2 (53,52 м2) та № 11 (81,91 м2) та
приміщення № 3 (1,3 м2), № 4 (1,1 м2), № 5 (2,3 м2), № 6 (8,2 м2) на першому
поверсі котельні літ. «В-2». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Під
Голоском, 21. Балансоутримувач: Українська академія друкарства. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Під Голоском, 21. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ТзОВ «АТ Західенерго».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IV кварталі 2016 року та буде
розгядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 200,0 грн для
нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Мін’юсті 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 13, 14 загальною
площею 41,8 м2 на третьому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, 1а. Балансоутримувач: Управління
агропромислового розвитку Городоцької РДА. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, 1а. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – Львівське обласне відділення Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина фойє на факультеті іноземних мов площею 6,0 м2 на четвертому поверсі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Університетська, 1. Балансоутримувач: Львівський національний університет
імені І. Франка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Університетська, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Федишин Василь Григорович.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина коридору по обидва боки від парадних
сходів у фойє при вході в головний корпус загальною площею 11,0 м2 на першому поверсі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Університетська, 1.
Балансоутримувач: Львівський національний університет імені І. Франка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032)
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Університетська,
1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Федишин Василь Григорович.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
13,0 м2 на другому поверсі механіко-математичного факультету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Університетська, 1. Балансоутримувач:
Львівський національний університет імені І. Франка. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Університетська, 1. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Федишин Василь Григорович.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 384, 385, 386,
387, 388, 389 загальною площею 145,4 м2 у підвалі будівлі (реєстровий
№ 02497909.1.АААЖЖИ759). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Генерала Чупринки, 71. Балансоутримувач: Державне підприємство Державний інститут проектування міст «Містопроект». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Опора-Захід».
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
23,0 м 2 на третьому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Замарстинівська, 233. Балансоутримувач: ДУ «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Львівській області». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04

(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Замарстинівська, 233. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Оверко Леся Романівна.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до
нього (лист ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IV кварталі 2016 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 200,00 грн для
нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення
площею 1,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 7. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Курбаса, 2. Балансоутримувач: Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич,
вул. Курбаса, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Бойчук Андрій Васильович.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина технічного майданчика асфальтного
замощення (інв. № 10320214) площею 180,0 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Природна, 10. Балансоутримувач: Національний лісотехнічний
університет України. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Природна, 10. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Теплоінвестсервіс».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до
нього (лист ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IV кварталі 2016 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможц, – 2 200,00 грн для
майданчиків, нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.
ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта державної власності

 Назва об’єкта оцінки: Єдиний майновий комплекс Державного підприємства «Регіональний дослідно-експериментальний комплекс». Найменування балансоутримувач об’єкта оцінки: Державне підприємство «Регіональний
дослідно-експериментальний комплекс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Біляївський р-н, с. Поліївка, вул. Лиманська, 30. Мета проведення оцінки:
приватизація об’єкта групи В(АПК). Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-36,
факс замовника конкурсу (048) 731-50-28, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкту господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюється – КОД
КВЕД 03.11 морське рибальство; 03.12 прісноводне рибальство; 03.21 морське
рибництво аквакультура; 03.22 прісноводне рибництво аквакультура. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 3 група – 16 об’єктів; 4 група – 1 об’єкт;
6 група – 1 об’єкт. Первісна вартість основних засобів станом на 31.03.2017 –
44 028,5 тис. грн. Балансова (залишкова) вартість об’єкта (основні засоби) станом на 31.03.2017 – 1 139,2 тис. грн. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у т. ч. земельних ділянок, єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Розмір земельної ділянки, усього – 712,5 га,
у т. ч. під лиманами – 709,7 га, під господарськими будівлями та дворами – 2,8 га.
Місце розташування земельної ділянки: на території Вигодянської сільської ради –
678,8 га; на території Дачненської сільської ради – 33,7 га. Цільове призначення
земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про яких містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області
(65012. м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідними напрямами.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, 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 подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 23.06.2017
(включно). На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 30.06.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефон
для довідок (048) 731-50-39.
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ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення на другому поверсі навчально-лабораторного корпусу (біля буфету) площею 3,2 м2; частина
нежитлового приміщення на другому поверсі морфологічного корпусу (біля
ліфтів) площею 3,3 м2; частина нежитлового приміщення на третьому поверсі морфологічного корпусу (біля ліфтів) площею 3,0 м2 (розміщення торговельного об’єкта). Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 23, м. Полтава.
Балансоутримувач: ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Чубукова В. В.
 2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 74,7 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Інститутська, 6, м. Лубни, Полтавська обл. Балансоутримувач:
ДП «Лубенське лісове господарство». Мета оцінки: визначення ринкової вартості
з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.06.2017.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області.
Платник виконаних робіт: ФОП Федорін О. М.
 3. Назва об’єкта: частина причальної стінки вантажного порту довжиною 110 пог. м. Місцезнаходження об’єкта: вул. Флотська, 2, м. Кременчук,
Полтавська обл. Балансоутримувач: ПАТ «Кременчуцький річковий порт». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.06.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних
днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник
робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПАТ «Кременчуцький річковий порт».
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які
мають відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки)
та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за
наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення). Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у
тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеною ФДМУ, регіональне
відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом
оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме
майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 200,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415)
до 30.06.2017 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться 06.07.2017 о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: вул.
Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн.
404. Робоча група перебуває за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок
(05322) 2-89-58.
РІВНЕНСЬКА область
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській
області повідомляє, що конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності 09.06.2017
вважати таким, що скасовано.

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’єктів

 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею 24,8 м2 першого поверху будівлі пам’ятки архітектури місцевого значення «Адміністративний будинок ХІХ ст.», охоронний номер 2134-М, що перебуває на балансі
Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 32, м. Кременець, Тернопільська
область. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, 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: ФОП Томчук Валентина
Юхимівна. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.04.2017:
2 678,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина асфальтованого майданчика площею
50,0 м2, що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Заліщицький аграрний
коледж ім. Є. Храпливого». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. С. Крушельницької, 52, м. Заліщики, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі
в оренду. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних
відносин (0352) 52-36-38, 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: ФОП Гаврилюк Василь Іванович. Балансова залишкова вартість об’єкта
оцінки станом на 01.05.2017: 3 021,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.05.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення металевого кіоска площею 7,23 м2,
що перебуває на балансі Державного професійно-технічного навчального закладу
«Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі». Місцезнаходження об’єкта оцінки: просп. С. Бандери, 32, м. Тернопіль. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77,
відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, 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: ФОП Котик Роман Григорович. Балансова
залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2017: 913,70 грн. 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 Мін’юсті 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 слід 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 5 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно з законодавством.
До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг
з оцінки майна яких не перевищує 2 200,00 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 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 передбачена 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 1 є нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель пам’яток архітектури; об’єктами подібними до
об’єкта оцінки 2 – нерухоме майно – площадки, майданчики з твердим покриттям;
об’єктами подібними до об’єкта оцінки 3 – нерухоме майно – приміщення, частини
будівель виробничої та виробничо-складської нерухомості.
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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).

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: частина даху площею 15,0 м2 у будівлі головного корпусу оздоровчого комплексу «Маяк», що перебуває на балансі Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут», за адресою:
Херсонська обл., Скадовський р-н, смт Лазурне, база відпочинку «Маяк». Замовник:
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ Виробничокомерційна компанія «Арія». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.05.2017.
 2. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 86,0 м2
на першому поверсі будівлі гуртожитку, що перебувають на балансі ХДЗ
«Палада», за адресою: м. Херсон, вул. Богородицька (Червонофлотська), 126.
Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП
Болотханов Р. П. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні 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 для нежитлових приміщень, дахів
не більше ніж 2,2 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за
№ 60/28190), а саме:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим
пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з
оцінки; калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації
про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті (не більше 5 днів);
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної
ділянки) (додаток 2).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,
47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 через 18
днів після опублікування цієї інформації, тел. для довідок (0552) 22-44-44.
ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для
проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності

 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення площею 742,8 м2 у будівлі
складу майна цивільної оборони 2-ї групи. Балансоутримувач – Управління з
питань цивільного захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта: вул. Карла Маркса, 11а, с. Чотирбоки, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення
договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на
01.05.2017 – 187 364,00 грн. Дата оцінки – 30.06.2017. Строк виконання робіт – до
5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – Фермерське господарство «Маранд». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (виробничоскладська нерухомість).
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення другого поверху Казематної
куртини та Надбрамної башти загальною площею 94,0 м2, які є пам’яткою
архітектури національного значення. Балансоутримувач – НІАЗ «Кам’янець». Місцезнаходження об’єкта: вул. Руська, 93, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька
обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.06.2017. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Романчук Віктор
Анатолійович. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пам’ятки архітектури
та містобудування.
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення площею 11,5 м2 на четвертому
поверсі будівлі поліклініки. Балансоутримувач – Державна установа «Територіальне медичне об’єднання МВСУ по Хмельницькій області». Місцезнаходження
об’єкта: вул. Проскурівського підпілля, 112, м. Хмельницький. Мета проведення
незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса
замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua Дата оцінки –
30.06.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – Дочірнє
підприємство «Наркологічний центр імені О. В.Довженко «Ваше Здоров’я». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість
комплексного використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення загальною площею 129,0 м2
(у т. ч. площа загального користування – 24,5 м2) на першому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Управління Державної казначейської служби у Городоцькому районі Хмельницької області. Місцезнаходження
об’єкта – вул. Грушевського, 49, м. Городок, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна
адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата
оцінки – 31.05.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт
з оцінки – Районний трудовий архів. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є:
приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання, крім
виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 5: приміщення площею 2,5 м2 на першому поверсі будівлі цеху поштового зв’язку № 6. Балансоутримувач – Хмельницька
дирекція ПАТ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта: вул. Соборності, 32, м. Славута, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. 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 – ПАТ КБ «ПриватБанк». Подібними об’єктами до
об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 6 (повторний конкурс): збитки, завдані державі
в особі РВ ФДМУ по Хмельницькій області в результаті господарської діяльності ТОВ «Стіомі-Холдінг», пов’язаної з використанням об’єкта незавершеного будівництва – «Корпус № 1 разом із огорожею, автомобільними
дорогами та благоустроєм» за адресою: м. Хмельницький, просп. Миру, 42.
Балансоутримувач – ТОВ «Стіомі-Холдінг». Мета проведення незалежної оцінки –
визначення розміру відшкодування внаслідок завдання майнової шкоди (збитків)
державі в особі РВ ФДМУ по Хмельницькій області в результаті господарської
діяльності ТОВ «Стіомі-Холдінг», пов’язаної з використанням об’єкта незавершеного будівництва, що повертається у державну власність (відповідно до рішення
Комісії з повернення об’єкта у державну власність: ОНБ – «Корпус № 1 разом із
огорожею, автомобільними дорогами та благоустроєм» за адресою: м. Хмельницький, просп. Миру, 42). Телефон та електронна адреса замовника конкурсу:
(0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 28.02.2017. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки
є: збитки, які могли бути завдані власникам об’єктiв нерухомого майна (зокрема,
об’єктiв незавершеного будівництва).
 Назва об’єкта оцінки № 7 (повторний конкурс): нежитлові приміщення
загальною площею 96,5 м2 (колишнє ательє) на першому поверсі житлового будинку. Балансоутримувач – Хмельницька філія Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта: вул. Вокзальна, 95, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.06.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних
днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – Кам’янець-Подільська місцева громадська організація соціальноправового захисту «Матері і дитини». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання – об’єкти,
які поєднують два та більше способів використання).

 Назва об’єкта оцінки № 8 (повторний конкурс): приміщення загальною
площею 247,7 м2 (у т. ч. площа загального користування – 30,1 м2) на другому поверсі прибудови до житлового будинку. Балансоутримувач – Хмельницька філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта: вул. Майборського, 13, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua Дата оцінки – 30.06.2017. Строк виконання
робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «Виробниче підприємство «Еволюшн». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель
(нерухомість комплексного використання – об’єкти, які поєднують два та більше
способів використання).
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у
запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на
виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту
11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4
до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення); 3)
конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45
(приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
о 10.00 у РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29000.
ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: асфальтове покриття площею 8,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Шевченка, 55. Платник
робіт з оцінки – ФОП Столярчук А. В.
 2. Назва об’єкта оцінки: площадка для розміщення приймальнопередавального обладнання одного оператора мобільного зв’язку (1/5
частина башти радіорелейної лінії зв’язку). Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: відокремлений підрозділ «Атомремонтсервіс» ДП «НАЕК» «Енергоатом». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Чернігівський р-н,
с. Пакуль, вул. Чернігівська, 28. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Лайфселл». Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп.
Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс замовника
конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@
spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей
оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017. Максимальна вартість послуг – 2 200,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсів з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 79,7 м2 першого
поверху чотириповерхової будівлі гуртожитку № 1. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Прилуцький агротехнічний коледж. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 180. Платник робіт з
оцінки – ФОП Галич Л. В.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
37,5 м2 (в т. ч. корисна – 26,8 м2) чотириповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Північний офіс Держаудитслужби. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Центральна, 20.
Платник робіт з оцінки – Носівська міська рада.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 94,2 м2 будівлі кафе-їдальні. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Козелецький
технікум ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., смт Козелець, вул.
Сім’ї Розумовських, 41. Платник робіт з оцінки – ФОП Гаврилка О. Г.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 89,6 м2 на третьому поверсі адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Богуна, 8. Платник робіт з оцінки – ФОП
Онищик О. В.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43).
Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18.
Телефакс замовника конкурсу (0462) 67-27-83.
Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua.
Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
Максимальна вартість послуг – 2 200,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення
формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.
м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта незавершеного будівництва

Мета проведення незалежної оцінки: визначення завданих збитків під час володіння об’єктом. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Платник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – енергоцех: 6-поверхова прибудова адміністративно-побутового
призначення з розмірами в плані 18 м х78 м і висотою поверхів 3,3 м (перший 4,35 м); 3-поверхова виробнича частина з розмірами в плані 18 м х78
м і висотою поверхів 6м (1-й і 2-й поверхи) і 7,2 м (3-й поверх) за адресою:
м. Київ, вул. Виборзька. Крім зазначеного корпусу енергоцеху, до складу будівни-
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цтва об’єкта входять: підпірна стіна об’єкта, розташована на ділянці будівництва
паралельно вулиці Виборзькій у м. Києві; внутрішньо майданчикові мережі. Період
будівництва 1989 –1994 рр. Місцезнаходження об’єкта оцінки: ділянка входить до
загальної території КП «НТЦ АСО» і огороджена зі сторони вул. Виборзької. Вартість
об’єкта при приватизації у 2000 році – 514 000,00 грн з ПДВ. Місце розташування
земельної ділянки (ділянок) – без земельної ділянки. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 31.07.2017.
Конкурс відбудеться 5 липня 2017 року о 10.30 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 29 червня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 5 липня 2017 року».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

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

Мета проведення незалежної оцінки: визначення завданих збитків. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
м. Києву.
 Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – будівля харчоблоку за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 66а. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: 973 951,00 грн (за
договором купівлі-продажу) станом на 27.08.2003. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 31.03.2017.
Конкурс відбудеться 5 липня 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 29 червня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 5 липня 2017 року».

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

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

Мета проведення незалежної оцінки – для здійснення приватизації шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності групи А. Замовником звіту виступає РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: кран автомобільний (КС-4561) К-162 на базі шасі КрАЗ257, державний номер АА8416ВМ, інвентарний номер 8457, що перебуває на
балансі Мостозагону № 2 ПАТ «Мостобуд», за адресою: м. Київ, вул. Баренбойма,
8. Орієнтовна дата оцінки: 28.02.2017.
Конкурс відбудеться 5 липня 2017 року об 11.30 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 29 червня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
На конверті потрібно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 5 липня 2017 року».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,

інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

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

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єктів державної власності групи А шляхом
продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону без
земельної ділянки. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Платник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: єдиний майновий комплекс державного спеціалізованого підприємства «Укрспецторг» за адресою: 01001, м. Київ, пров. Музейний,
12. Види економічної діяльності (коди КВЕД): 68.32, 45.11, 45.19, 45.31, 45,32,
45.40. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: основні засоби: рахунок 10 (будівлі) – 2, рахунок 10 (засоби) – 4, рахунок 117 – 4, рахунок 112 – 142; нематеріальні активи: рахунок 127 – 3.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій:
основні засоби: рахунок 10 (будівлі) – 158 539,62 грн, рахунок 10 (засоби) – 0,00
грн, рахунок 117 – 475,33 грн, рахунок 112 – 45 843,82 грн; нематеріальні активи:
рахунок 127 – 40 574,23 грн станом на 01.01.2017. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 30.04.2017.
Конкурс відбудеться 5 липня 2017 року о 12.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 29 червня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 5 липня 2017 року».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

підсумки конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 01.02.2017
Термін Вартість
об’єкта
виконанНазва об’єкта оцінки Площа, м2 Адреса
СОД – переможець виконаноцінки
ня, кал. ня робіт,
днів
грн
Нерухоме майно
100,0 м. Київ, вул. Колек- ФОП Щаслива Н. З.
3
3 720
торна, 24/26
Нежитлове приміщення
33,3 м. Київ, вул. С.
Українська універсаль4
3 000
Петлюри, 15
на біржа «Капітал»
Нежитлове приміщення
49,5 м. Київ, вул. С.
Українська універсаль4
3 000
Петлюри, 15
на біржа «Капітал»
Нежитлове приміщення
34,8 м. Київ, вул. С.
Українська універсаль4
3 000
Петлюри, 15
на біржа «Капітал»
Нежитлове приміщення
34,2 м. Київ, вул. С.
Українська універсаль4
3 000
Петлюри, 15
на біржа «Капітал»
Частина нежитлового
1,0
м. Київ, вул. Дегтя- ФОП Щаслива Н. З.
3
3 200
приміщення
рівська, 36
Частина нежитлового
6,0
м. Київ, вул. Дегтя- ФОП Щаслива Н. З.
3
3 280
приміщення
рівська, 36
Частина нежитлового
6,0
м. Київ, вул. Дегтя- ФОП Щаслива Н. З.
3
3 280
приміщення
рівська, 36
Частина нежитлового
6,0
м. Київ, вул. Дегтя- ФОП Щаслива Н. З.
3
3 280
приміщення
рівська, 36
Частина нежитлового
302,76 м. Київ, вул. Дегтя- ФОП Щаслива Н. З.
3
4 150
приміщення
рівська, 36
Нерухоме майно, а
6 193,5 Рівненська обл.,
ПП «Енергомакс»
3
25 000
саме: будівля вироб(у т. ч.: Сарненський р-н,
нича, будівля ТНС «Мо- 1 383,6; смт Клесів, вул.
дуль», адміністративно- 1 787,4; Горького, 4
побутовий корпус,
1 557,6;
будівля гаража, арка
800,6;
металева (склад), бу429,9;
дівля сараю-котельні,
207,8;
будівля прохідної
26,6)
Нерухоме майно
199,0 м. Київ, вул. ВіФОП Щаслива Н. З.
3
3 980
нницька, 14/39
Нежитлове приміщення
3,0
м. Київ, вул. І.
ФОП Щаслива Н. З.
3
3 280
Кудрі, 29
Частина нежитлового
1,0
м. Київ, вул. Ярос- ФОП Щаслива Н. З.
3
3 350
приміщення – об’єкт
лавів Вал, 40
культурної спадщини
Нерухоме майно
1 377,4 м. Київ, вул. Народ- ФОП Щаслива Н. З.
3
5 500
ного ополчення, 5а
Частина нежитлового
34,3 м. Київ, вул. Старо- ПП «Енергомакс»
4
3 500
приміщення
наводницька, 4а

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,
що відбувся 14.02.2017
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна:
група інвентарних об’єктів у складі: будівля насосної станції перекачування промислових стоків (літер П), загальна площа – 94,0 м2; споруди камери утворення осаду
(літер Л), загальна площа – 83,6 м2; відстійника радіального (літер-Н), загальна площа
– 28,3 м2; відстійника радіального (літер М), загальна площа – 26,4 м2; резервуару
(літер О), загальна площа –1,5 м2; центрифуги (літер-Й), загальна площа – 216,3 м2;
центрифуги (літер-К), загальна площа – 216,3 м2; центрифуги (літер Ї), загальна
площа – 216,3 м2; центрифуги (літер-Н), загальна площа – 216,3 м2; передавальних
пристроїв – трубопроводів очисних споруд; обладнання – блок переміщення очисних
споруд, за адресою: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, 3 визнано ПП
«Оцінка та консалтинг»; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
його приватизації шляхом продажу на аукціоні; вартість робіт з оцінки – 10 500,00
грн та строк виконання робіт з оцінки – 25 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна:
частина нежитлового приміщення гуртожитку площею 28,9 м2 за адресою:
44200, Волинська обл., смт Любешів, вул. Брестська, 5 визнано ФОП Малащицьку
О. Г.; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати для продовження дії договору оренди; вартість робіт з оцінки –
1 320,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина адміністративного приміщення (літер А-3) площею 17,3 м2 за адресою:
44800, Волинська обл., смт Турійськ, вул. Луцька, 23 визнано ФОП Малащицьку
О. Г.; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати для укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 500,00
грн та строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних дні;
електролінія зовнішня, а саме: залізобетонні опори квадратні марки СВ 10,5 – 16
шт., залізобетонні опори круглі марки СКЦ 13,6 – 5 шт., дерев`яні опори із залізобетонною приставкою – 2 шт., провід марки АС – 35 (розгорнута довжина проводу
– 3,120 км) за адресою: 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Луцька, 15 визнано
ТОВ «Волинь-експерт»; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди; вартість робіт з
оцінки – 2 000,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних дні;
частина приміщення поштового зв’язку (частина будівлі А-5) площею 48,9 м2 за
адресою: 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Піонерська, 6 визнано ТОВ
«Волинь-експерт»; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди; вартість робіт
з оцінки – 1 200,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних дні;
частина асфальтної площадки площею 20,0 м2 за адресою: 43000, Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Потебні, 56 визнано ТОВ «Волинь-експерт»; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
продовження дії договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 200,00 грн та строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина приміщення адміністративно-виробничого будинку митниці, кафе розташоване в адмінбудинку площею 3,0 м2 за адресою: 44350, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Римачі, вул. Призалізнична, 13 визнано ТОВ «Волинь-експерт»;
мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 200,00 грн та
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Дніпропетровській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 07.02.2017
1. Назва об’єкта: телекомунікаційна площадка площею 89,1 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Казакова, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс».
Вартість робіт – 3 400,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
2. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 158,84 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Європей-
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ська (Миронова), 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група».
Вартість робіт – 3 600,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 44,2 м2. Балансоутримувач: Український гідрометеорологічний інститут Національної академії наук України.
Адреса: Дніпропетровська обл., с. Жовтневе, вул. Леніна, 2. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП
Щур С. Ф. Вартість робіт – 3 300,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 93,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса:
м. Дніпро, вул. Робоча, 174. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість робіт – 3 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
5. Назва об’єкта: частина даху площею 6,43 м2 та частина технічного поверху
площею 4,39 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпровський проектний інститут». Адреса:
м. Дніпро, вул. Театральна, 6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 3 750,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
6. Назва об’єкта: частина даху площею 6,56 м2 та частина технічного поверху
площею 10,58 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпровський проектний інститут». Адреса:
м. Дніпро, вул. Театральна, 6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 3 750,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта: частина даху площею 15,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 59. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант». Вартість робіт – 3 900,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 59,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький будівельний коледж». Адреса: м. Дніпро, вул. Криворіжсталь (Орджонікідзе), 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість
робіт – 3 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
9. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: Університет митної справи та фінансів. Адреса: м. Дніпро, вул.
Аржанова, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група».
Вартість робіт – 3 600,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
10. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 11,2 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 54. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість
робіт – 3 050,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
11. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення (блок кімната) площею
32,9 м2 та частина ангара площею 24,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський
обласного відділення (філія) комітет з фізичного виховання та спорту. Адреса: м.
Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 3у. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант».
Вартість робіт – 3 700,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
12. Назва об’єкта: замощення площею 77,5 м2. Балансоутримувач: 1935 окремий загін механізації 26 об’єднаного загону ДССТ. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул.
Криворізьке шосе, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант». Вартість робіт
– 3 350,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
13. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 17,2 м2 та частина
зовнішньої поверхні стіни площею 15,0 м2. Балансоутримувач: Автотранспортний
коледж ДВНЗ «КНУ». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Едуарда Фукса, 26. Мета оцінки
– визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант». Вартість робіт – 2 250,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 4.
14. Назва об’єкта: будівля гаража літ. «А-1» площею 52,5 м2. Балансоутримувач:
Головне управління статистики у Дніпропетровській області. Адреса: м. Кривий
Ріг, вул. Волосевича, 55. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість робіт – 3 900,00 грн, строк виконання (у
календарних днях) – 6.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна, що відбувся 09.02.2017
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
110,4 м2, у тому числі: нежитлове вбудоване приміщення площею 17,4 м2 на першому поверсі будівлі аудиторного корпусу (реєстровий номер 38177113.1.РЛФФИУ021
1263.2), нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 15,4 м2 на другому поверсі та загальною площею 77,6 м2 на третьому поверсі будівлі актового залу (реєстровий номер 38177113.1.РЛФФИУ020 1263.2). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19. Балансоутримувач: Державний вищий
навчальний заклад Донбаський державний педагогічний університет», код за ЄДРПОУ
38177113. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з
оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Техпринт Центр».
Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 090 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою виконання
робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок,
що відбувся 09.02.2017
1. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка, кадастровий номер
1411200000:00:001:1197. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Торецьк, вул. Торгова, 25. Мета проведення оцінки: продаж земельної ділянки
несільськогосподарського призначення. Замовник та платник робіт з експертної
грошової оцінки земельної ділянки: Виконавчий орган Торецької міської ради. Розмір земельної ділянки: 0,0316 га. Конкурсною комісією визнано конкурс таким, що
не відбувся, у зв’язку з відсутністю учасників конкурсу.
2. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка, кадастровий номер
1411200000:00:001:0638. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Торецьк, пл. Базарна, 2. Мета проведення оцінки: продаж земельної ділянки
несільськогосподарського призначення. Замовник та платник робіт з експертної
грошової оцінки земельної ділянки: Виконавчий орган Торецької міської ради. Розмір земельної ділянки: 0,0204 га. Конкурсною комісією визнано конкурс таким, що
не відбувся, у зв’язку з відсутністю учасників конкурсу.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для здійснення незалежної оцінки майна, що відбувся 09.02.2017
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
Приватну фірму «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експертиза» по
об’єкту: частина нежитлового приміщення (холу) площею 1,0 м2 на 1-му поверсі
будівлі навчального корпусу № 4, що перебуває на балансі Житомирського дер-

жавного університету ім. І. Франка, за адресою: м. Житомир, Велика Бердичівська, 40 (вартість виконання – 1 500,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні);
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди;
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту: нежитлові приміщення площею 61,8 м2 (приміщення № 1, 2 та частина № 3 площею 15,5 м2) будівлі
магазину, що перебуває на балансі Житомирської філії концерну «Військторгсервіс», за адресою: Житомирська обл., смт Озерне, вул. Авіаційна, 42 (вартість виконання – 1 700,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди;
Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 63,3 м2 (приміщення № 4, 5, 6, 7, 8, 9 та частина
приміщення № 3 площею 26,2 м2) будівлі магазину, що перебуває на балансі Житомирської філії концерну «Військторгсервіс», за адресою: Житомирська обл., смт
Озерне, вул. Авіаційна, 42 (вартість виконання – 1 700,00 грн, строк виконання – 4
календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
нежитлові приміщення площею 30,7 м2 будівлі магазину, що перебуває на балансі
Житомирської філії концерну «Військторгсервіс», за адресою: Житомирська обл., смт
Озерне, вул. Авіаційна, 42 (вартість виконання – 1 700,00 грн, строк виконання – 4
календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
ФОП Шаніна Василя Михайловича по об’єкту: щебеневий майданчик площею
8,0 м2, що перебуває на балансі Управління державної казначейської служби України в Любарському районі, за адресою: Житомирська обл., смт Любар, вул. Незалежності, 40 (вартість виконання – 1 700,00 грн, строк виконання – 5 календарних
днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди та об’єкта
приватизації, що відбулися 06.02.2017 та 08.02.2017
Вартість Строк
Пере№
виконанНазва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки
можець виконанз/п
ня
робіт, ня робіт
конкурсу
грн
(дні)
1 Частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 (вестибуль – № ТОВ «Ека- 1 400
5
1 згідно з техпаспортом) будівлі стоматологічного корпусу та час- Захід»
тина зовнішньої стіни площею 1,0 м2 (фасаду) будівлі стоматологічного корпусу, що обліковуються на балансі Державного вищого
навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний
університет», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського,
2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
2 Приміщення загальною площею 13,9 м2 на 1-му поверсі будівлі ТОВ «Ека- 1 200
5
поштамту, що обліковується на балансі УДППЗ «Укрпошта» в особі Захід»
Івано-Франківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м.
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 13а. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для продовження договору оренди
3 Об’єкт приватизації: єдиний майновий комплекс колишнього
Українська 30 000 15
державного підприємства «ІНІН», що орендується підприємством універсаль«ІНІН» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалі- на біржа
дів України», за адресою: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Височана, 18 (з визначенням державної частки та частки орендаря). Мета
проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Київській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбувся 09.02.2017
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної
вартості для розрахунку орендної плати.
Строк вико№
Назва об’єктів
Переможець – СОД Вартість нання робіт
з/п
(день)
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Частина фасаду будівлі адміністративно-побутових
ФОП Мазур
4 000
4
приміщень станції Тетерів площею 1,0 м2 за адресою: В’ячеслав ОлексанКиївська обл., Бородянський р-н, смт Пісківка, вул. Фі- дрович
ліпова, 3а, що перебуває на балансі ВП Коростенське
БМЕУ № 4 ДТГО «Південно-Західна залізниця»
2 Нежитлове приміщення площею 3,7 м2 за адресою:
ФоП Гундарєва
3 340
3
Київська обл., м. Біла Церква, бульв. 50-річчя Пере- Алла Олексіївна
моги, 12, що перебуває на балансі Білоцерківської
об’єднаної державної податкової інспекції Головного
управління ДФС у Київській області
3 Нежитлове приміщення площею 10,0 м2 за адресою: м. ПП Гарант-Експерт
4 100
3
Київ, пров. Політехнічний, 1/37, на балансі ВАТ «Київський
завод автоматики ім. Петровського «ДП «Житловик»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
4 Площі на зовнішніх поверхнях будівлі площею 6,8 м2 ТОВ Аналітично3 500
5
за адресою: Київська обл., смт Макарів, вул. Дмитрія консалтинговий
Ростовського, 38, що перебувають на балансі Київської центр «Епрайзер»
обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»
5 Частина нежитлового приміщення будинку «Сатурн»
ФОП Щаслива На3 500
3
ВОРЛ РСП «Київцентраеро» Украероруху площею 3,0 м2 дія Зуфарівна
за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с/р Глибоцька, автодорога м. Бориспіль – с. Глибоцьке, 4-й км,
на балансі РСП «Київцентраеро» Украероруху
6 Частина приміщення № 478 площею 3,1 м2 на 1-му
ДП Європейський
3 300
5
поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Ки- центр консалтингу
ївська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт та оцінки
«Бориспіль», на балансі ДП МА «Бориспіль»
7 Частина деревообробної майстерні (інв. № 115) пло- ФОП Щаслива На4 200
3
щею 317,45 м2 за адресою: Київська обл., Вишгород- дія Зуфарівна
ський р-н, с. Катюжанка, вул. Шевченка, 1, що перебуває на балансі ДП «Димерська лісове господарство»
8 Частина приміщення № 427 площею 5,0 м2 на 1-му
ТОВ Консалтінг4 500
4
поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Ки- центр
ївська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль», на балансі ДП МА «Бориспіль»
9 Частина нежитлового приміщення площею 18,5 м2
ФОП Гундарєва
3 380
3
навчального корпусу № 2, в тому числі частина примі- Алла Олексіївна
щення площею 9,3 м2 та частина приміщення площею
9,2 м2 за адресою: Київська обл., м. ПереяславХмельницький, вул. Сухомлинського, 30, що перебуває
на балансі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

14 червня 2017 року

8
Продаж пакетів акцій на фондовій біржі
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-34-30
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС «ЧЕРЕМОШ», що приватизується

Продовження таблиці

1

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства
3 Місцезнаходження товариства

Значення показника

02574248
ПрАТ «Туристичний комплекс «ЧЕРЕМОШ»
58017, Чернівецька обл., м. Чернівці, Шевченківський р-н, вул. Комарова, 13а
Розмір статутного капіталу товариства, грн
48 851 428,50
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
18 880 068
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
9,662
Номінальна вартість однієї акції, грн
0,25
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
16 992 061,20
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
18
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Так
Площа земельної ділянки, га
2,7
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
244,0
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
231 308,0

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Найменування показника

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2

3
212
1300
16
-1620

4
297
1412
21
-1008

5
244
5450
4,5
-9011

26493
1154
1
0
27647

25331
1144
1
0
26475

230500
808
1
0
231308

Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), %
Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн
АКТИВ
Необоротні активи, тис. грн
Оборотні активи, тис. грн
Витрати майбутніх періодів, тис. грн
Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн
Баланс активів, тис. грн

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
Значення показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
14313332
2 Найменування товариства
ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод»
3 Місцезнаходження товариства
49055, м. Дніпро, вул. Будівельників, 34
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Розмір статутного капіталу товариства, грн
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
Номінальна вартість однієї акції, грн
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні)
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Площа земельної ділянки, га
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування)

17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн

5
6
7
8
9

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2

3
27481
20076
136,9
-15779

4
68811
55384
124,2
-6084

5
52582
46082
114,1
-3689

50543
107192
5
0
157735

48648
149210
3
0
197858

43683
176614
0
117
220414

Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), %
Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн
АКТИВ
Необоротні активи, тис. грн
Оборотні активи, тис. грн
Витрати майбутніх періодів, тис. грн
Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн
Баланс активів, тис. грн

5
6
7
8
9
10

Найменування показника

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2

3
1319
1316
100,23
70

4
1036
1137
91,1
-509

5
3589
3145
114,2
193

1239
1807
0
0
3046

1096
1051
0
0
2147

1017
706
0
0
1723

-384

-893

-700

Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), %
Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн
АКТИВ
Необоротні активи, тис. грн
Оборотні активи, тис. грн
Витрати майбутніх періодів, тис. грн
Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн
Баланс активів, тис. грн
ПАСИВ
Вартість власного капіталу, тис. грн
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21493
36
1577
4541
0
27647

20485
80
2017
3893
0
26475

223215
135
3110
4848
0
231308

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1 Найменування фондової біржі
2 Місцезнаходження фондової біржі

Найменування показника

Значення показника
Фондова біржа «Перспектива»
м. Дніпропетровськ, вул.
Воскресенська,буд.30
(056) 373-95-94
05.07.2017
12.00
АПЦ

3
4
5
6

Телефон для довідок
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
Час початку торговельної сесії
Метод проведення аукціону (АПЦ - аукціон підвищення ціни / АЗЦ - аукціон зниження ціни / АБОЦ - аукціон без
оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Перші торги
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2017
роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998
року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня
2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня
2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про
майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.

Продовження таблиці

1

2

10
11
12
13
14
15

Вартість власного капіталу, тис. грн
Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн
Довгострокові зобов’язання, тис. грн
Поточні зобов’язання, тис. грн
Доходи майбутніх періодів, тис. грн
Баланс пасивів, тис. грн

ПАСИВ

3

4

5

45468
989
31745
79040
0
157735

39531
1037
38827
117972
0
197858

35842
857
33805
149335
0
220414

Найменування показника

Значення показника

Продовження таблиці

Значення показника

ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується

5

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Підприємство не має шкідливого впливу на довкілля та не забруднює навколишнє середовище
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Ухвалою господарського суду Чернівецької області від 30.01.2017 порушено провадження у справі № 926/4739-б/16 про банкрутство ПрАТ «Туркомплекс «Черемош»

1
11
12
13
14
15

00236062
ПАТ «КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКСІЛЬМАШ»
32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський,
вул. Індустріальна, 1а
Розмір статутного капіталу товариства, грн
114 030,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
141 300
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
30,979
Номінальна вартість однієї акції, грн
0,25
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
565200,00
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
24
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
Площа земельної ділянки, га
16,8
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, Національний депозитарій України
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
3 589,0
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
1 723,0

№
з/п
1
1
2
3
4

4

Найменування фондової біржі
м. Київ, Фондова біржа ПФТС
Місцезнаходження фондової біржі
01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44
Телефон для довідок
277-50-00
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
07.07.2017
Час початку торговельної сесії
11:00
Метод проведення аукціону (АПЦ - аукціон підвищення ціни / АЗЦ - аукціон зниження ціни / АБОЦ АПЦ
аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Перші торги
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2017
роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998
року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня
2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня
2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про
майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

3

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКСІЛЬМАШ», що приватизується

№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства
3 Місцезнаходження товариства

Вартість власного капіталу, тис. грн
Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн
Довгострокові зобов’язання, тис. грн
Поточні зобов’язання, тис. грн
Доходи майбутніх періодів, тис. грн
Баланс пасивів, тис. грн

№
з/п
1
2
3
4
5
6

30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
52 582
220 414

Найменування показника

ПАСИВ

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
За підсумками 2016 року кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферу становила 0,336 т. Сплачено екологічного податку на суму 101 грн 43 коп. Скиди забруднюючих речовин у природні водойми не здійснюються. Відходи на підпрємстві не розміщуються (люмінесцентні лампи після заміни передаються для
утилізації стороннім організаціям за договором)
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Провадження у справі про банкрутство товариства не порушувалось

35 652 250,00
35 652 251
25,00
0,25
17826125,50
Бездокументарна
150
Ні
Ні
Ні
44,4048
0
23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»

ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
№
з/п
1
1
2
3
4

10
11
12
13
14
15

2

2
Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн
Довгострокові зобов’язання, тис. грн
Поточні зобов’язання, тис. грн
Доходи майбутніх періодів, тис. грн
Баланс пасивів, тис. грн

3
0
0
3430
0
3046

4
0
0
3040
0
2147

5
0
0
2423
0
1723

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
1.Обсяг викидів – відсутній. 2. Утворення і розміщення відходів – відсутні. 3.Стан земельної ділянки задовільний. 3. Природоохоронне обладнання та споруди
відсутні. 5.Сплата екологічного податку – не сплачувався
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
25.08.2004 господарським судом Хмельницької області порушено справу № 13/220-Б про банкрутство та відкрито процедуру розпорядження майном. Ухвалою
суду від 31.08.2011 припинено процедуру розпорядження майном та відкрито процедуру санації. 19.02.2014 ухвалою суду задоволено клопотання керуючого
санацією про продовження процедури санації на 6 місяців – до 28.07.2014. Ухвалою господарського суду Хмельницької області від 24.09.2014 справа 313/220-Б
затверджено Мирову угоду від 23.09.2014 та припинено процедуру санації ПАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш»
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Українська фондова біржа
Місцезнаходження фондової біржі
01034,м. Київ, пров. Рильський,10
Телефон для довідок
(044) 278-28-50
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
11.07.2017
Час початку торговельної сесії
11:00
Метод проведення аукціону (АПЦ - аукціон підвищення ціни / АЗЦ - аукціон зниження ціни / АБОЦ - аукціон без
АПЦ
оголошення ціни)
7
Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Перші торги
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2017
роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998
року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня
2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня
2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про
майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.
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