Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 70 (986)
Засновано у вересні 1993 року
фдму повідомляє
ІНФОРМАЦІЯ
щодо об’єкта, по якому прийнято
рішення про приватизацію
Назва об’єкта приватизації: ДП «Укрекоресурси».
Код за ЄДРПОУ: 20077743.
Юридична адреса: м. Київ, вул. Лобачевського, 23в, 02090.
Орган, уповноважений до прийняття рішення про приватизацію управляти відповідним майном: Кабінет Міністрів України.
Належність до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави: не належить.
Монопольне становище на загальнодержавному ринку відповідних товарів
(робіт, полуг): не займає.
Вартість основних засобів на 31.03.2016:
первісна – 97 569,00 тис. грн;
залишкова – 44 627,00 тис. грн.
Основні види діяльності об’єкта приватизації (за даними статуту або Держкомстату України): збирання безпечних відходів.
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Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437
УСЕ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ – В ОДНОМУ ВИДАННІ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ!

триває передплата на офіційне
видання ФДМУ на 2016 рік

«Державний інформаційний бюлетень
про приватизацію»
з додатком – газетою

«Відомості приватизації»
видання можна передплатити в усіх відділеннях зв’язку України
Необхідні дані Ви знайдете в Каталозі видань України
на 2016 рік, с. 103
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Комплект у складі:
журналу «Державний інформацій
ний бюлетень про приватизацію» (укр.).
Законодавчі, нормативно-методичні та інформаційні
матеріали щодо приватизації
газети «Відомості приватизації» – додатка до «Державного інформаційного бюлетеня про
приватизацію» (укр.). Інформація про проведення процедур приватизації майна
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Телефон редакції (044) 200-33-77.

Придбати журнал і газету вроздріб
можна в книжковому кіоску в приміщенні ФДМУ
(тел. (044) 254-31-57, моб. тел. (067) 933-69-57, Меліхова Ольга Миколаївна)

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

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

31 серпня 2016 р.

офіційне видання Фонду
державного майна України

Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта приватизації: група інвентарних об’єктів Кортеліської експлуатаційної дільниці, що перебуває на балансі Ратнівського МУВГ, а саме:
ремонтно-механічна майстерня площею 173,6 м2 (інв. № 101034); гараж площею 247,0 м2 (інв. № 101035); бензовловлювач і дощоприймач (інв. № 101037);
грязевідстійник з бензовловлювачем (інв. № 101038); шахтний колодязь (інв.
№ 101039); пожрезервуар (інв. № 101040); каналізаційно-насосна станція
(КНС) (інв. № 101041); склад ПММ площею 15,4 м2 (інв. № 101042); естакада
для миття машин (інв. № 101043); технічні площадки (інв. № 101044); водопровід і каналізація (інв. № 101045); благоустрій вертикального планування дороги
(інв. № 101047); енергетичне господарство (інв. № 101048); водопостачання,
каналізація (інв. № 101051); зовнішні тепломережі (інв. № 101052); благоустрій вертикального планування дороги (інв. № 101053); електропостачання
(інв. № 101054).
Місцезнаходження об’єкта приватизації: 44100, Волинська обл., Ратнівський
р-н, с. Кортеліси, вул. Перемоги, 2а.
Балансоутримувач: Ратнівське міжрайонне управління водного господарства.
Відомості про об’єкт приватизації: група інвентарних об’єктів, до складу якої входять 17 одиниць. Об’єкт являє собою нежилі приміщення, найбільш ефективне використання – як виробничо-складські приміщення. Група об’єктів знаходиться в периферійній, промисловій частині с. Кортеліси.
Забудова навколишньої території представлена промисловою забудовою.
Під’їзд до об’єкта зручний, з асфальтовим покриттям. Об’єкти на даний час
не використовуються.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 219 500,00 грн,
ПДВ – 43 900,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 263 400,00 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни об’єкта – 26 340,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта приватизації покупець вирішує самостійно;
питання землекористування новий власник вирішує самостійно відповідно до
чинного законодавства; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього
середовища, забезпечувати дотримання санітарних, екологічних норм та техніки
безпеки під час експлуатації об’єкта; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта зобов’язаний у двотижневий строк з дня
переходу до нього права власності на об’єкт надати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; переможцю
аукціону після підписання акта передачі об’єкта приватизації згідно з чинним
законодавством України самостійно здійснити заходи щодо переоформлення
права на об’єкт приватизації та його державної реєстрації; на вимогу представника органу приватизації покупець зобов’язаний до моменту підписання
акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу надавати
продавцю необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов
договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви – 17,00 грн вноситься на р/р № 37180500900001
РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014,
код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ (за заяву).
Грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації вносяться на р/р № 37315048004566 РВ ФДМУ по Волинській області в ДКСУ м. Київ,
МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ
по Волинській області грошові кошти в розмірі 10 % початкової ціни продажу
об’єкта приватизації для участі в аукціоні.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються грошовими
коштами на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ
у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення
платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області кошти від приватизації об’єкта
приватизації.
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні – 22 вересня 2016
року до 17.15.
Аукціон в електронній формі буде проведено ПАТ Державна акціонерна
компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (філією «Волинський
аукціонний центр») 26 вересня 2016 року. Час початку торгів – 10.00, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2015 року за № 1147/27592 (із змінами, внесеними згідно з наказом
Фонду державного майна України від 26.04.2016 № 867).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв
подаються в електронному вигляді на сайт ПАТ Державної акціонерної компанії
«Національна мережа аукціонних центрів»: http://www.nmac.net.ua філії «Волинський аукціонний центр». Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу філії «Волинський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (43025, м. Луцьк,
вул. Мельнична,13) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840
(зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону,
позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування
в робочі дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00 та отримати додаткову
інформацію в РВ ФДМУ по Волинській області: 43027, Волинська обл., м. Луцьк,
Київський майдан, 9, тел.: 24-00-57.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля адміністративного корпусу загальною площею
453,4 м2 у літ. «Д-1-2».
Адреса об’єкта: 36020, м. Полтава, вул. Спаська, 10.
Балансоутримувач: ПАТ «Полтавакондитер», код ЄДРПОУ 0038220.
Адреса балансоутримувача: 36020, м. Полтава, вул. Спаська, 1.
Відомості про об’єкт: вбудовані приміщення будівлі адміністративного корпусу площею 453,4 м2 за адресою: м. Полтава, вул. Спаська, 10 є пам’яткою
архітектури місцевого значення, збудовано в кінці ХІХ століття. Фундамент
цегляний з повнотілої червоної цегли, стіни цегляні, перекриття бетонне по
металевих балках; покрівля – хвилясті азбестоцементні листи; підлога – бетон,
лінолеум, керамічна плитка, паркет; інженерні комунікації в наявності, газопос-

тачання відсутнє, опалення – місцеве водяне. Загальний стан – потрібні заходи
щодо захисту конструкцій.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований в межах орендованої
земельної ділянки площею 13 614,0 м2, яка перебуває в користуванні на правах
оренди. Кадастровий номер земельної ділянки: 5310137000:15:010:0020.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 501 200,00 грн, ПДВ – 300 520,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 1 801 440,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
в установлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу
об’єкта приватизації; в установлений договором купівлі-продажу строк прийняти об’єкт приватизації;
у зв’язку з тим, що об’єкт купівлі-продажу є пам’яткою архітектури місцевого значення – Адміністративний будинок (пивоварня «Притулок друзів», 19091916 рр.) на вул. Спаській, 10 в м. Полтаві (рішення 15 сесії Полтавської міської
Ради народних депутатів 21-го скликання від 24.02.1993 «Про доповнення до
переліку пам’ятників історії та архітектури місцевого значення, затвердженого
одинадцятою сесією міської Ради народних депутатів»), потрібно також неухильно дотримуватись таких вимог:
протягом одного місяця з дня підписання договору купівлі-продажу укласти
охоронний договір з управлінням культури Полтавського міськвиконкому; проведення робіт на пам’ятках місцевого значення, їх територіях та в зонах охорони пам’ятки здійснюється лише з дозволу Управління культури Полтавської
облдержадміністрації; розміщення реклами на пам’ятках місцевого значення,
в межах зон охорони цих пам’яток дозволяється за погодженням з управлінням
культури Полтавської облдержадміністрації; пам’ятки, їх частини, пов’язане з
ними нерухоме та рухоме майно, забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця; дотримуватись умов збереження,
утримання в належному стані об’єкту культурної спадщини; використовувати
пам’ятку у спосіб, що забезпечує збереження предмета охорони, матеріальної
автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоблення тощо;
питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно в межах чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт;
не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної ціни продажу; надавати продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов договору;
обов’язки покупця, передбачені договором, зберігають свою дію для осіб, які
придбають об’єкт приватизації у разі його подальшого відчуження протягом
строку дії таких зобов’язань; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе
лише за умови збереження для нового власника всіх зобов’язань за договором,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за
їх виконанням, у порядку, що затверджується Фондом державного майна України; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта
приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права
власності на об’єкт приватизації надати державному органу приватизації копії
документів, що підтверджують його право власності; договори про подальше
відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у
договорі, підлягають нотаріальному посвідченню; відсутність погодження державним органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є
підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку
проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Грошові кошти у розмірі 180 144,00 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за
ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України,
МФО 820172, р/р № 37318055009476.
Плата за реєстрацію заяв в сумі 17,00 грн та кошти при розрахунку за придбані об’єкти приватизації вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській
області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області, МФО 831019, р/р № 37185500900001.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною Біржою «Універсальна товарно-сировинна біржа» (https://www.utsb.com.ua.) 23 вересня 2016 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) –
10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Заява на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є
додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної Біржі
«Універсальна товарно-сировинна біржа» https://www.utsb.com.ua. Термін прийняття заяв – до 19 вересня 2016 року включно.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем їх розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській
області за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 409, 418,
тел. (0532) 56-35-55, 2-24-86.

ЧЕРHІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
державної власності – єдиного майнового комплексу державного
підприємства «Особливе конструкторське бюро «Рута»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Особливе конструкторське бюро «Рута».
Балансоутримувач: державне підприємство «Особливе конструкторське
бюро «Рута».
Код за ЄДРПОУ: 14257599.
Місцезнаходження об’єкта: 58023, м. Чернівці, вул. Руська, 248л.
Види діяльності об’єкта: виробництво вузлів, деталей та приладів для автомобілів та їх двигунів.
Відомості про об’єкт: частина будівлі 87/100 площею 13 696,4 м2, транспортні
засоби – немає, машини та обладнання – 63 од., малоцінні необоротні матеріальні активи – немає (станом на 30.04.2016).
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка, надана у постійне користування для виробничих потреб, загальною площею 0,5686 га.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничу діяльність, продукція не випускається. Обсяг власного капіталу підприємства становить 3 843,00 тис. грн. Заборгованість станом на 30.04.2016:
дебіторська – немає; кредиторська – 315,00 тис. грн. Непокритий збиток минулих років – 2 249,0 тис. грн.
Підприємство збиткове, не рентабельне.
Викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів у підприємства немає.
Чисельність працюючих: 1 чол. (в. о. директора підприємства – 1 чол.).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 4 505 292,00 грн,
ПДВ – 901 058,40 грн.
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ФДМУ – 25 років

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 5 406 350,40 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець.
2. Недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця
чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6
статті 40 Кодексу законів про працю України, або вчинення працівником дій, за
які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті
40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців від дати
переходу права власності.
3. Після придбання об’єкта приватизації новий власник стає правонаступником усіх прав та обов’язків приватизованого підприємства відповідно до умов
договору купівлі-продажу та законодавства України.
4. Погашення кредиторської заборгованості підприємства, в тому числі: із
заробітної плати; перед бюджетом та Пенсійним фондом в сумі, яка складатиме
на дату купівлі-продажу відповідно до офіційної інформації податкового органу
та Пенсійного фонду; іншої заборгованості – протягом 12 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу.
5. Створення безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві.
6. В установленому чинним законодавством порядку покупець зобов’язаний
здійснити державну реєстрацію припинення державного підприємства «Особливе конструкторське бюро «Рута» шляхом його реорганізації протягом 18 місяців
від дня переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.
7. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».
8. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в період чинності зобов’язань за погодженням з державним органом приватизації із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов’язань,
не виконаних покупцем на момент такого відчуження.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 540 635,04 грн, що становить 10% від початкової
ціни об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: отримувач – Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ
21432643, р/р № 37319044008539, МФО 820172, Державна казначейська служба України, м.Київ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23.09.2016 Українською
Універсальною біржею, час початку торгів – 10.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного
майна України 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: Abrezickiyuub@
gmail.com. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі (36039,
м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
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 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі
змінами).
Кінцевий термін прийняття заяв: 19.09.2016.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м.Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок:
51-86-60.
Необхідна інформація розміщується на сайті Регіонального відділення
ФДМУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: виробнича будівля (корпус блоку допоміжного) (літ. А, А’)
загальною площею 1 085,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Прутська, 10а, м. Чернівці, 58023.
Відомості про об’єкт: виробнича будівля корпусу блоку допоміжного (літ. А,
А’) – двоповерхова цегляна будівля з різними рівнями, прибудована до колишнього будинку культури «Сучасник». Загальна площа будівлі становить 1 085,6 м2
та складається з: літ. А – 566,9 м2, у т. ч. площа першого поверху – 283,8 м2 та
другого поверху – 283,1 м2, а також літ. А’ – 518,7 м2, у т.ч. площа першого поверху – 246,8 м2 та другого поверху – 271,9 м2.
Фундамент стрічковий бетонний; стіни та перегородки цегляні; перекриття: перший поверх – монолітні з/б по балках, другий поверх – дерев’яні,
оштукатурені; дах – з/б плити; покрівля азбестоцементні листи; підлога –
бетонна, дощата, паркетні щити, плитка; вікна дерев’яні, вікна – склоблок;
двері дерев’яні, металеві; інженерні комунікації будівлі – електропостачання,
центральне опалення, вентиляція, водопровід, каналізація, слаботочкові пристрої (на дату оцінки інженерні комунікації перебувають у зруйнованому стані
та потребують відновлення). Вхід до будівлі з вул. Прутської з території ТОВ
«Машзавод» та зі сторони ТОВ ВКФ «Юпітер». Будівля має декілька окремих
входів: з основного, бокового фасадів, а також із заднього (дворового) фасаду будівлі до частини приміщень першого поверху. Вхід на територію заводу
обмежений через суворий пропускний режим. Будівля не використовується,
рік введення в експлуатацію – 1974. Технічний стан приміщень будівлі незадовільний. Об’єкт розташований в серединній зоні міста. Під’їзні дороги до
об’єкта з твердим покриттям.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не відведена.
Будівля знаходиться на земельній ділянці, яка згідно з державним актом перебуває у постійному користуванні ТОВ «Машзавод».
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 816 696,00 грн, ПДВ –
163 339,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 980 035,20 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта покупець вирішує самостійно.
2. Дотримання санітарно-екологічних норм утримання об’єкта приватизації.
3. Забезпечення безпечних умов праці на об’єкті приватизації.

4. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна)
в установленому законодавством порядку протягом року після набуття права
власності на об’єкт.
5. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує
самостійно відповідно до вимог чинного законодавства після набуття права
власності на об’єкт.
6. Покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю за виконанням умов договору, надавати необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов як шляхом запитів до покупця щодо виконання умов, так і шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації, до
моменту підписання акта підсумкової перевірки.
7. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації можливе лише за
умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який
здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 98 003,52 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: отримувач –
Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області, код ЄДРПОУ 21432643, р/р
№ 37319044008539, МФО 820172, Державна казначейська служба України,
м. Київ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23.09.2016 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 Фонду державного
майна України 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: Abrezickiyuub@
gmail.com. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі (36039,
м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
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 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін прийняття заяв: 19.09.2016 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок:
51-86-60.
Необхідна інформація розміщується на сайті Регіонального відділення
ФДМУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

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

Львівська область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва (державна форма власності)
Назва об’єкта незавершеного будівництва: гуртожиток готельного типу на
110 місць з їдальнею на 75 посадочних місць.
Місцезнаходження: вул. Мартовича, 31, смт Магерів Жовківського р-ну
Львівської області.
Балансоутримувач: відсутній, об’єкт повернутий у державну власність.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт складається із двох
перпендикулярно розміщених, дотичних по одному куту будівель гуртожитку і
їдальні. Загальна площа ділянки під забудову – 0,2875 га. Будівля гуртожитку
розміром по осях 29,1 х 24,0 м, облаштована підвальним приміщенням з бетонною підлогою та стінами і перегородками із фундаментних блоків. Підвал перекритий залізобетонними плитами. Побудовано несучі стіни першого поверху.
Стіни знаходяться в незадовільному стані через кришення і осипання цегли.
Зовні стіни будівель виконані з білої цегли. Розміри будівель їдальні в осях становлять 27,0 х24,0 м. Будівля їдальні виконана із залізобетонних фундаментів,
цегляних, несучих стін, окремих внутрішніх перегородок та тимчасового панельного перекриття. Стан стін і перегородок в деяких місцях аварійний через
руйнування і осипання цегли. Тимчасові та допоміжні будівлі на будівельному
майданчику відсутні. Об’єкт не законсервований, продовжується руйнування
стін та перекриття.
Рівень будівельної готовності: 33%.
Земельна ділянка: 2 875 м2, кадастровий номер:4622755900:07:000:0009.
Ціна об’єкта без ПДВ – 203 836,00 грн, ПДВ – 40 767,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 244 603,20 грн.
Грошові кошти в розмірі 24 460,32 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840,
одержувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070; Банк одержувача – Державна казначейська служба України,
МФО 820172.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: вул. Мартовича, 31, смт Магерів Жовківського р-ну Львівської області.
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва:
завершення будівництва протягом 5 років без збереження первісного призначення об’єкта; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в
експлуатацію об’єкта; питання землекористування покупець вирішує самостійно
з органами місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства;
подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва можливе лише за
умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який
здійснює контроль за їх виконанням; протягом одного року з моменту підписання акта приймання-передачі підготувати документи та здійснити відповідні
дії щодо переоформлення права забудовника на об’єкт приватизації; на вимогу
продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта
та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору надавати
продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи, тощо,
про виконання умов договору.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу
участь у цьому аукціоні.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок
№ 37180500900001, одержувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070; Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.

У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23 вересня 2016 року
Філією «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (електронна адреса: Filia.lac.nmac@ukr.net). Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 19 вересня 2016 р.
до 18.00 включно.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні,
у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Філії «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» на електронну
адресу: Filia.lac.nmac@ukr.net.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Філії «Львівський аукціонний центр» (вул. Сахарова, 46а, м. Львів, 79012) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви,
а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на
участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви
на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж,
затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати у Філії «Львівський аукціонний
центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (м. Львів, вул. Сахарова, 46а, тел./факс: (032) 297-05-40, 297-05-41) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, третій поверх, кімн. 17, тел./
факс 255-38-55).

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
під розбирання об’єкта незавершеного будівництва державної
власності – клубу разом із земельною ділянкою,
що перебував на балансі ліквідованого КСП «Промінь»
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
клуб разом із земельною ділянкою, що перебував на балансі ліквідованого
КСП «Промінь».
Місцезнаходження об’єкта: вул. Сагайдачного, 7, с. Гордівці, Хотинського
району Чернівецької області.
Відомості про об’єкт: клуб розташований в центральній частині с. Гордівці
Хотинського р-ну, неподалік сільської ради, на відстані 40 м від дороги загального користування. На будівельному майданчику на фундаменті колишнього
старого клубу зведено І поверх з цегли, плити перекриття відсутні. Зовнішні
та внутрішні поверхні стін не оштукатурені. На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції, які не використані для будівництва, а також устаткування, не передане до монтажу, або таке, що потребує монтажу.
Об’єкт не законсервований, не охороняється, у стадії руйнування, по межах
будівельного майданчика огорожа відсутня. Об’єкт перебуває в незадовільному технічному стані.
Відомості про земельну ділянку: землі громадської забудови, 03.05 – для
будівництва та обслуговування закладів культурно-просвітницького обслуговування, 0,3829 га, кадастровий №7325081000:01:002:0032.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 137 892,00 грн
(сто тридцять сім тисяч вісімсот дев’яносто дві гривні 00 коп.), у т.ч.:

вартість об’єкта незавершеного будівництва – 1 733,00 грн (одна тисяча
сімсот тридцять три гривні 00 копійок), вартість земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва. – 136 159,00 грн (сто тридцять
шість тисяч сто п’ятдесят дев’ять гривень 00 копійок).
ПДВ – 27 578,40 грн (двадцять сім тисяч п’ятсот сімдесят вісім гривень 40
копійок).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 165 470,40 грн (сто шістдесят п’ять тисяч чотириста сімдесят гривень 40 копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний розібрати об’єкт незавершеного будівництва протягом 3 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта.
2. Покупець придбаває земельну ділянку тільки під забудову.
3. Під час розбирання об’єкта незавершеного будівництва забезпечувати
дотримання вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону України «Про
охорону навколишнього природного середовища».
4. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту закінчення розбирання та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
купівлі-продажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали,
відомості, документи тощо про виконання умов договору.
5. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливі лише за
умови збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який
здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 16 547,04 грн, що становить 10% від початкової
ціни об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: отримувач – Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області, ЄДРПОУ 21432643,
р/р № 37319044008539, МФО 820172, Державна казначейська служба України,
м. Київ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23.09.2016 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 Фонду державного
майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та
фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону адресу: Abrezickiyuub@
gmail.com. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі (36039,
м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
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 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840
(зі змінами).
Кінцевий термін прийняття заяв: 19.09.2016 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок: 51-86-60.
Необхідна інформація розміщується на сайті Регіонального відділення ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-32

Чернівецька область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
приватизації державної власності – їдальні на 330 місць,
що перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «Машзавод»
Назва об’єкта: їдальня на 330 місць.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Прутська, 16б, м. Чернівці, 58023.
Відомості про об’єкт: будівля їдальні – двоповерхова цегляна будівля з підвалом. Загальна площа будівлі їдальні – 1 836,8 м2, у тому числі: загальна площа підвалу – 212,3 м2, загальна площа 1-го поверху – 830,5 м2, 2-го поверху – 794,0 м2.
Приміщення першого поверху їдальні передані в оренду, використовуються за
призначенням та перебувають в задовільному стані. Приміщення другого поверху та підвалу не використовуються та опечатані. У приміщеннях другого поверху
наявні сліди протікання покрівлі. Загальний фізичний стан будівлі задовільний.
Потребує проведення поточного ремонту. Об’єкт розташований в серединній
зоні міста, в промисловій зоні. Їдальня знаходиться на земельній ділянці, яка
перебуває у постійному користуванні ТОВ «Машзавод». Окремо під об’єкт приватизації земельна ділянка не виділена. Територія підприємства огороджена,
перебуває під охороною, вхід (в’їзд) на яку здійснюється через прохідну заводу
під наглядом охорони за перепустками. Під’їзні дороги до об’єкта з твердим покриттям, навколишня територія опоряджена, охороняється.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не відведена.
Будівля знаходиться на земельній ділянці, яка згідно з державним актом перебуває у постійному користуванні ТОВ «Машзавод».
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 547 472,00 грн (один
мільйон п’ятсот сорок сім тисяч чотириста сімдесят дві гривні 00 копійок),
ПДВ – 309 494,40 грн (триста дев’ять тисяч чотириста дев’яносто чотири
гривні 40 коп. ).

31 серпня 2016 року

Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 856 966,40 грн (один
мільйон вісімсот п’ятдесят шість тисяч дев’ятсот шістдесят шість гривень 40 копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації :
1. Покупець зобов’язаний зберігати профіль діяльності об’єкта протягом
5 років.
2. Покупець зобов’язаний дотримуватись санітарно-екологічних норм утримання об’єкта приватизації.
3. Право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця після сплати
в повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації та після державної реєстрації
в установленому законодавством порядку права власності.
4. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує
самостійно в межах чинного законодавства після набуття права власності на
об’єкт.
5. Подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль
за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ.
6. Покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні конт
ролю за виконанням умов договору, надавати необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов як шляхом запитів до покупця щодо виконання умов, так і шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації, до
моменту підписання акта підсумкової перевірки.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 185 696,64 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області, ЄДРПОУ 21432643,
р/р № 37319044008539, МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.

Аукціон в електронній формі буде проведено 23.09.2016 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 Фонду
державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заяви на
участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: Abrezickiyuub@gmail.com. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінал
заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені
копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих
документів.
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 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами). Кінцевий термін
прийняття заяв: 19.09.2016 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок:
51-86-60. Необхідна інформація розміщується на сайті Регіонального відділення
ФДМУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.
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Продаж пакетів акцій на фондовій біржі
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 286-34-30
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРЗАХІДВУГЛЕБУД», що приватизується
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
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Продовження таблиці

Значення показника

00177158
ПАТ «Укрзахідвуглебуд»
80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Будівельна, 1а
Розмір статутного капіталу товариства, грн
11 196 650,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
21 796 140
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
48,667
Номінальна вартість однієї акції, грн
0,25
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
1 307 768,40
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
157
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
29,881
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
81 195
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
46 659
ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується

№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Найменування показника

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2

3
101081
99113
101,99
-2869

4
45350
47271
95,94
-4613

5
81195
84521
96,06
-6422

5715
38910
0
0
44625

25778
28505
0
0
54283

23998
22661
0
0
46659

-18223

-1316

-7738

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
Найменування показника

Значення показника
35879807
ПАТ «Львівська вугільна компанія»
80086, Львівська обл., Сокальський р-н, с. Сілець
305 610 000,00
459 367 600
37,578
0,25
41 343 084,00
Бездокументарна
721
Ні
Ні
Так
318,8368
0
23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
30370711, ПАТ «Національний депозитарій
України»
61 091
256 022

5
6
7
8
9
10
11
12

Найменування показника

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2

3
70414
114649
61,42
-65374

4
82089
110179
74,51
-42683

5
61091
103872
58,81
-35979

147949
161257
0
0
309206

132821
156229
0
0
289050

114077
141945
0
0
256022

71501
3365
3251

28818
3903
3251

7161
3024
0

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
Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн
Довгострокові зобов’язання, тис. грн

3
0
2904
59944
0
44625

4
0
2249
53350
0
54283

5
0
1594
52803
0
46659

№
з/п
1 Найменування фондової біржі
2 Місцезнаходження фондової біржі

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
Найменування показника

Значення показника
Фондова біржа «ІННЕКС»
03040, м. Київ, просп. Голосіївський (просп. 40-річчя
Жовтня), 70, 11-й поверх
221-01-40
21.09.2016
10.00
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 2015-2016 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 9 квітня
2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 9 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
7 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

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

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

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище відсутні
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Відсутнє провадження у справі про банкрутство товариства

1
13
14
15

Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
Найменування товариства
Місцезнаходження товариства
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)
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

1
11
12
13
14
15

2

3
231089
0
309206

Поточні зобов’язання, тис. грн
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ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
За 2015 рік – обсяг викидів: азоту оксиди – 5,222 т, анігрид сірчистий – 46,948 т, вуглецю окис – 16,988 т, тверді речовини – 18,425 т; скидів немає (замкнутий цикл виробництва); утворення та розміщення відходів: гірнича порода – 722 676 т, відходи вуглезбагачення – 68 861 т; стан земельної ділянки відповідає
нормам природоохоронного законодавства, санітарно-захисна зона дотримується, природоохоронне обладнання та споруди перебувають в задовільному стані;
борг по екологічних зборах та платежах – 2 294 602,04 грн
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Ухвалою господарського суду Львівської області від 25.08.2015 порушено справу про банкрутство ПАТ № 914/2441/15 та введено процедуру розпорядження
майном боржника
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)
27.09.2016
Час початку торговельної сесії
11.00
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни /
АПЦ
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 2015-2016 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 Мініс
терстві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 9 квітня
2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 9 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
7 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.

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

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень адміністративновиробничого будинку митниці, кафе, розташованого в адмінбудинку площею
10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна
служба України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44350, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Римачі, вул. Призалізнична,13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0332) 24-80-24.
Телефакс замовника конкурсу: (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника
конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки,
усього: 0,9380 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: Любомльський р-н, Римачівська сільська рада, за межами
населеного пункту. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування
адміністративно-виробничого будинку. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.08.2016. Платник робіт з оцінки – ДП «Сервісно-видавничий центр».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вузла поштового зв’язку
Маневич площею 13,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Волинська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44600,
Волинська обл., смт Маневичі, вул. Незалежності, 11. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу: (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу:
rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2683
га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної
ділянки: Волинська обл., смт Маневичі, вул. Незалежності, 11. Цільове призначення земельної ділянки: обслуговування приміщення центру поштового зв’язку
№ 6, приміщення гаража, гаража (добудова). Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.08.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Кудрявцева В. М.
 3. Назва об’єкта оцінки: будівля павільйону /А-1/ загальною площею
131,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство
з питань поводження з відходами як вторинною сировиною (ДП «Укрекоресурси»).

№ 70 (986)

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43017, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шота Руставелі, 9а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0332) 72-91-14. Телефакс замовника конкурсу: (0332) 24-34-77. Електронна
адреса замовника конкурсу: orenda_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Шота
Руставелі, 9а. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий
режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 916,3 грн/м2 станом на 12.02.2015. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.08.2016. Платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «Укргазбанк».
 4. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставів, а саме: Зимувальні
(6 шт.), Аська, Баська, Большой, Зимувальні Палацові, Клин, Лабаниха 2, Лабаниха 3, Лабаниха, Мостовий, Ново-Большой, Перелка, Несвіч головний та
обводного каналу НГ. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне
підприємство «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., Луцький
р-н, с. Несвіч. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу: (0332) 24-34-77.
Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної
ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.06.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Божук С. С.
 5. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставу Чаруків. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Укрриба».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., Луцький р-н, с. Чаруків. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу: (0332) 24-34-77. Електронна
адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної
ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.06.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Божук С. С.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-

го наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується РВ ФДМУ по Волинській області, 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 напрямку «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); 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). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання робіт з оцінки
об’єкта лише одним претендентом.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у першому кварталі 2016
року», максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна,
зокрема, декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно
для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,40 грн та окремо розташованої будівлі – 1 849,90 грн.
Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк,
Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб.801. телефон: (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801 через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
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Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційно-адмініст
ративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк,
Київський майдан, 9, кімн. 807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення конкурсу (включно).

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
41,5 м2 з ґанком та окремим входом першого поверху будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДУ «Лабораторний центр на залізничному
транспорті Державної санітарно-епідеміологічної служби України» (код за ЄДРПОУ
38513502). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна, б. 13 – 15. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій
області, телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net.
Платник робіт з оцінки – ФОП Кузьменко О. В. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 1,0 м2 першого поверху навчального корпусу № 3. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Маріупольський державний університет (код за ЄДРПОУ
26593428). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Матросова, 5. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення
договору оренди. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net Платник робіт
з оцінки – ФОП Авдоніна Юлія Геннадіївна. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 1,0 м2 першого поверху навчального корпусу № 5. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Маріупольський державний університет (код за ЄДРПОУ
26593428). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп.
Миру, 89а. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення
договору оренди. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт
з оцінки – ФОП Авдоніна Юлія Геннадіївна. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 1,0 м2 першого поверху навчального корпусу № 2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Маріупольський державний університет (код за ЄДРПОУ
26593428). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп.
Будівельників, 129. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області,
телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт
з оцінки – ФОП Авдоніна Юлія Геннадіївна. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2016.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій 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 та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, каб. 408. Телефони для довідок: (057) 704-17-36, (066) 988-91-12.
Конкурс відбудеться 15 вересня 2016 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, каб. 408.
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (каб. 316) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки № 1: частина асфальтованого покриття площею 25,0 м2
Міжнародного автомобільного пункту пропуску «Виступовичі». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Овруцький р-н, с/р Руднянська, автодорога Виступовичі (на Мозир) – Житомир (через Овруч), 19 км. Балансоутримувач:
Житомирська митниця ДФС (м. Житомир, вул. Перемоги, 25). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2016. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Твоя логістика».
 Об’єкт оцінки № 2: частина приміщень площею 150,49 м2 нежитлової
будівлі торговельного центру. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська
обл., Лугинський р-н, смт Жовтневе, вул. Леніна, 3а. Балансоутримувач: Озерянський торфозавод філії ДП «Житомирторф» (Житомирська обл., Лугинський р-н,
смт Жовтневе, вул. Заводська, 5). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Дата оцінки: 31.08.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Кривець Л. Я.
 Об’єкт оцінки № 3: частина приміщення ЗДТК на ПС-330 кВ «Лісова» площею 1,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Коростенський
р-н, с. Холосне. Балансоутримувач: Житомирські магістральні електромережі Центральної електроенергетичної системи ДП НЕК «Укренерго» (м. Житомир, вул. Зарічна, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки:
31.08.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт
з оцінки – ПАТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго».
 Об’єкт оцінки № 4: нежитлові напівпідвальні приміщення площею
487,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Щорса, 96. Балансоутримувач: Житомирський агротехнічний коледж (м. Житомир, вул. Щорса, 96).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2016.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ГО
«Житомирська міська федерація пауерліфтингу та бодібілдінгу».
 Об’єкт оцінки № 5: частина приміщення ЗДТК на ПС-330 кВ «Житомирська» площею 5,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Коростишівська, 41. Балансоутримувач: Житомирські магістральні електромережі Центральної електроенергетичної системи ДП НЕК «Укренерго» (м. Житомир, вул. Зарічна, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки:
31.08.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт
з оцінки – ПАТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго».
 Об’єкт оцінки № 6: щебенева площадка площею 38,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Чуднівська, 103. Балансоутримувач:
Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир, вул. Чуднівська, 103). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
31.08.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт
з оцінки – ПП «Тепло Житомира».
 Об’єкт оцінки № 7: частина нежитлового приміщення фойє площею
24,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Житомир, вул. Чуднівська, 103. Балансоутримувач: Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир, вул. Чуднівська, 103). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2016. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Синьов Г. І.
 Об’єкт оцінки № 8: вбудоване нежитлове приміщення площею 50,0 м2
(літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Радомишль, вул. Пушкінська, 12. Балансоутримувач: Державний професійно-технічний навчальний заклад «Радомишльський професійний ліцей» (м. Радомишль, вул. Пушкінська, 12). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2016. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Опанасенко Н. В.
 Об’єкт оцінки № 9: нежитлове приміщення площею 18,2 м2 гаража.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 16.
Балансоутримувач: Державна фінансова інспекція в Житомирській області (м. Житомир, мкр-н ім. С. П. Корольова). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 31.08.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – Данилишин П. А.
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 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
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оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 максимальна ціна
послуг з оцінки майна, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання
переможця при оцінці об’єкта нерухомого майна, зокрема декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики,
технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних
пристроїв), становить 1 725,40 грн, окремо розташованої будівлі – 1 849,90 грн,
комплексу будівель та споруд – 3 200,00 грн.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному об’єкту оцінки до сектору управління персоналом та організаційної роботи РВ
ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, тел. для довідок 42-04-18.

ЗАКАРПАТСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина вагон-будинку площею 6,38 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 224.
Найменування балансоутримувача: Закарпатська митниця ДФС (тел. (0312)
64-96-04). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса
замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ АБ «Укргазбанк». Балансова
залишкова вартість основних засобів станом на 01.07.2016: 12 580,77 грн. Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: 218,70 грн/м2 станом на 17.02.2015. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016 (орієнтовна).
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля (поз.1) першого поверху
будівлі літ. «А» за планом площею 8,0 м2 гуртожитку № 1. Місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Митна, 27. Найменування балансоутримувача: ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (тел. (099) 554-80-00).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Ужнет». Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: 772,60 грн/м2 станом на 08.02.2016. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.08.2016 (орієнтовна).
 3. Назва об’єкта оцінки: частина холу (поз. 22 «б») першого поверху
будівлі літ. «А» за планом площею 6,0 м2 гуртожитку № 3. Місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, Студентська набережна, 2. Найменування
балансоутримувача: ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (тел. (099)
554-80-00). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна
адреса замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Ужнет». Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: 772,60 грн/м2 станом на 08.02.2016. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016 (орієнтовна).
 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення коридору (поз. 2) першого
поверху будівлі літ. «А» за планом корпусу ІІ площею 8,0 м2 гуртожитку № 4.
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська,
12. Найменування балансоутримувача: ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (тел. (099) 554-80-00). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312)
61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки:
ТОВ «Ужнет». Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 369,60 грн/м2 станом на 08.02.2016.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016 (орієнтовна).
 5. Назва об’єкта оцінки: частина коридору (поз. 3) першого поверху
будівлі літ. «А» за планом площею 6,0 м2 гуртожитку № 5. Місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 12а. Найменування
балансоутримувача: ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (тел. (099)
554-80-00). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна
адреса замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Ужнет». Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: 369,60 грн/м2 станом на 08.02.2016. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016 (орієнтовна).
 6. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля (поз. 31) першого поверху
будівлі літ. «А» за планом площею 6,0 м2 гуртожитку № 2. Місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, Студентська набережна, 4 Найменування балансоутримувача: ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (тел.
(099)554-80-00). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Ужнет».
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: 772,60 грн/м2 станом на 08.02.2016. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016 (орієнтовна).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
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 і
складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання робіт (у
календарних днях). До уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт
з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів. Відповідно до листа ФДМУ від
15.06.2016 № 10-36-11307 максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, визначена за результатами аналізу цін, що склалися у І кварталі 2016 року в Україні, становить: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом
оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,40 грн; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).
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).
Конкурсна документація подається на кожний об’єкт окремо. На конверті слід
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.
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: майно, прийняте на зберігання, за яким не звернувся власник, та майно, що підлягає поверненню власнику за рішенням
суду, власник не звернувся, – «Колісні транспортні засоби»:
№ №
Найменування матеріальних цінностей
з/п інв.
1 153 Моторолер марки «Aprilia Scarabeo 150» 2000 року випуску, об’єм двигуна – 151,0 см3, бензин, рама № ZD4PC0000YS033147
2 154 Моторолер марки «Piaggio Sfera» 1992 року випуску, об’єм двигуна – 75 м3, бензин, рама
№ NS81T0021022
3 155 Мотоцикл двохколісний марки «Malaguni SPA50» 2000 року випуску, бувший у використанні,
об’єм двигуна – 100 см3, бензин, рама № ZJM50000050005634
4 156 Мотоцикл марки «Honda SH125» 2008 року випуску, об’єм двигуна – 125,0 см3, бензин, рама
№ ZDCSF14A08F207399
5 157 Мотоцикл марки «Honda SH300» 2008 року випуску, об’єм двигуна – 279,0 см3, бензин, рама
№ ZDCNF02A08F055116
6 158 Мотоцикл марки «Honda» 2005 року випуску, об’єм двигуна – 600 см3, бензин, рама
№ JH2PC37A66M303606
7 159 Мотоцикл марки «Suzuki XF650» 2001 року випуску, об’єм двигуна – 644 см3, бензин, рама
ZS1AC111200114751
8 65 Мотоцикл марки «СУЗУКІ VE125 K1» 2002 р., номер рами не встановлено, в розібраному стані,
не в комплекті
9 66 Мотоцикл марки «ЯМАХА MAJES TY125», рама № VTLSE061000009245, в розібраному стані,
не в комплекті
10 68 Моторолер марки «SUZUKI» в розібраному стані, не в комплекті, рама ZD3B80000611

Продовження таблиці

№ №
Найменування матеріальних цінностей
з/п інв.
11 90 Легковий автомобіль марки «AUDI-80» 1991 року випуску, кузов № WAUZZZ8CZNA026051,
об’єм двигуна – 1 984 см3
12 107 Вантажний автомобіль марки «ПРАГА» 1983 року випуску, кузов № 3123158/1912150504
13 115 Легковий автомобіль марки «Мерседес-200 D» 1983 року випуску, кузов
№ WDB12312012346814/G1594010336282
14 116 Мікроавтобус марки «Фіат-Дукато» 1988 року випуску, кузов № ZFA2G000000486514
15 160 Напівпричіп-самоскид для перевезення вантажів марки «Metra Minerva S 5690 Pillicano» 1993
року випуску, 2-вісний шасі ZA9S5690001071945
Місцезнаходження зберігача: ТОВ «Синтез-Центр», 88000, Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 401, тел. (0312) 23-30-19. Об’єкт оцінки відсутній – нестача, місце, де зберігалось майно: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Болгарська, 7а. Найменування балансоутримувача: Закарпатська митниця ДФС
(88000, м. Ужгород. вул. Собранецька, 20). Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі матеріальних цінностей. Замовник робіт з оцінки: Закарпатська митниця ДФС. Телефон замовника конкурсу (0312)
64-96-00. Електронна адреса замовника конкурсу: zak@customs.sfs.gov.ua.
 2. Назва об’єкта оцінки: майно, прийняте на зберігання, за яким не
звернувся власник, та майно, що підлягає поверненню власнику за рішенням суду, власник не звернувся, – «Запасні частини до транспортних засобів, шини»:
№ №
КільНайменування матеріальних цінностей
з/п інв.
кість
1 29 Автостартер
1
2 78 Ремонтний комплект
1
3 124 Ремонтний комплект до карбюратора легкового автомобіля
8
4 81 Сталевий порохозахищений кульковий підшипник
659
5 99 Шини гумові із стальними дисками
5
6 135 Шини безкамерні, бувші у використанні з дисками, 185/70 R14
3
7 136 Шини безкамерні, бувші у використанні, з дисками, 185/70 R14
1
8 137 Шини, бувші у використанні, марки «VREDESTEIN SPRINT» 185/70
2
9 138 Шини, бувші у використанні, марки «CONTINENTAL CONTACT», 175/70
4
10 139 Шини, бувші у використанні, марки «PIRELLI», R15 215/65
2
11 140 Шини, бувші у використанні, марки «SEMPERIT» 175х70
2
12 142 Шини, бувші у використанні, марки «DUNPOL», 175х70
3
13 100 Амортизатор бувший у використанні до автомобіля марки «Мерседес»
1
14 101 Бампер до автомобіля марки «МАЗДА», бувший у використанні
1
15 102 Бампер передній та задній, що були у використанні. Передній бампер до автомобіля
1
Дейво» (розбитий) в наявності
16 103 Бензобак, бувший у використанні, до автомобіля марки «Мерседес»
1
17 106 Вакуумний підсилювач гальмівний, бувший у використанні
1
18 110 Диски з шинами, що були у використанні
1
19 112 Коробка передач, бувша у використанні
1
20 113 Крила передні, що були у використанні
2
21 114 Кришка багажника, бувша у використанні
1
22 121 Радіостанція автомобільна, бувша у використанні
2
23 122 Радіостанція переносна, бувша у використанні
2
24 123 Редуктор в неробочому стані, бувший у використанні
1
25 125 Розетка форкопа, бувша у використанні
1
26 126 Рульова колонка, бувша у використанні
1
27 130 Ступиця задня, бувша у використанні
2
28 131 Ступиця передня, бувша у використанні
2
29 133 Фонар задній колотий, бувший у використанні
1
30 195 Тахометр, бувший у використанні
1
31 118 Підвіска, бувша у використанні
1
Місцезнаходження зберігача: ТОВ «Синтез-Центр», 88000, Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 401. тел. (0312) 23-30-19. Об’єкт оцінки відсутній – нестача, місце, де зберігалось майно: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Болгарська, 7а. Найменування балансоутримувача: Закарпатська митниця ДФС
(88000, м. Ужгород. вул. Собранецька, 20). Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі матеріальних цінностей. Замовник робіт з оцінки: Закарпатська митниця ДЕС. Телефон замовника конкурсу: (0312)
64-96-00. Електронна адреса замовника конкурсу: zak@customs.sfs.gov.ua.
 3. Назва об’єкта оцінки: майно, прийняте на зберігання, за яким не звернувся власник, та майно, що підлягає поверненню власнику за рішенням
суду, власник не звернувся, – «Товари широкого вжитку»:
№ №
Од. КільНайменування матеріальних цінностей
з/п інв.
виміру кість
1 26 Взуття спортивне – кросівки зі штучної шкіри торгової марки «Buffalo», нові
Пара 61
2 88 Чоботи жіночі
шт.
1
3 43 Заготовки для чобіт
шт.
2
4 62 Купальники
шт. 11
5 83 Тканина 150 см
м 650,2
6 84 Тканина 90 см
м
291
7 42 Заготовки для пил
шт.
6
8 34 Годинники настінні у формі наручних
шт. 64
9 36 Годинники
шт. 22
10 37 Годинники
шт.
4
11 38 Годинники
шт. 19
12 39 Годинники
шт.
1
13 41 Годинники
шт.
2
14 32 Вироби з нарізною різьбою, виготовлені з високолегованої нержавіючої сталі за
шт.
4
допомогою токарних розточувальних та фрезерувальних верстатів та можуть використовуватись як фіксуючі різьбові кільця в різбових з’єднаннях
15 44 Заготовки «Lagergehause», що виготовлені методом лиття з чавуну та є заготовшт. 549
кою призначеною для подальшої обробки на металорізальних верстатах
16 45 Заготовки для обробки на металорізальних станках
шт. 498
17 46 Заготовки, призначені для подальшої обробки на металорізальних верстатах зі
шт. 59
сплаву на основі магнію 42,33 %, алюмінію 41,44 % та кремнію 15,62, а саме деталі спеціальної форми «Hebel links» з рельєфним написом 08890304.9
18 47 Заготовки, призначені для подальшої обробки на металорізальних верстатах зі
шт. 59
сплаву на основі магнію 42,33 %, алюмінію 41,44 % та кремнію 15,62, а саме деталі спеціальної форми «Hebel links» з рельєфним написом 08890304.9
19 48 Заготовки для обробки на металорізальних станках
шт. 223
20 49 Заготовки, призначені для подальшої обробки на металорізальних верстатах зі
шт. 598
сплаву на основі магнію 42,33 %, алюмінію 41,44 % та кремнію 15,62, а саме деталі спеціальної форми «Hebel» з рельєфним написом 0370.1023.9
21 50 Вироби з нарізною різьбою, виготовлені з високолегованої сталі за допомогою токар- шт. 17
ного верстату і можуть використовуватися як різьбове кільце в різьбових з’єднаннях
22 51 Заготовки з гарячекатаної сталі, призначені для подальшої обробки на металошт.
2
різальних верстатах
23 52 Заготовки з прямокутним поперечним перерізом, призначені для подальшої обшт. 24
робки на металорізних верстатах з високолегованої сталі, а саме: «Flansch», позначені відповідно «158026 22s
24 53 Заготовки з прямокутним поперечним перерізом, призначені для подальшої
шт. 149
обробки на металорізних верстатах з високолегованої сталі, а саме: «Flansch»,
позначені відповідно «158838»
25 54 Заготовки з прямокутним поперечним перерізом, призначені для подальшої обшт. 249
робки на металорізних верстатах з високолегованої сталі, а саме: «Flansch», позначені відповідно «161128»
26 61 Кругла катана заготовка зі сплаву на основі магнію 41,73 %, алюмінію 37,73 % та шт.
1
кремнію 18,18 % і є заготовкою, призначеною для подальшої обробки на металорізальних верстатах
27 98 Підйомник
шт.
1
28 67 Монтажна деталь
шт.
1
29 60 Крісло офісне з металевим карасом, оббите шкірою, на колесах
шт.
1
30 162 Візок інвалідний, бувший у використанні
шт.
1
31 86 Тумба
шт.
1
32 87 Тумба
шт.
1
33 63 Лампа настільна керамічна іноземного виробництва
шт.
1
34 68 Набір ножів
шт.
1
35 70 Обручка
шт. 1126
36 72 Окуляри сонцезахисні
шт. 69
37 75 Рідина в металевих банках UNEXIM 705.6г-брутто
шт.
9
38 89 Ятера рибальські
шт. 17
39 163 Глибиновимірювач (20 см), бувший у використанні
шт.
1
40 164 Глибиновимірювач (30 см), бувший у використанні
шт.
1
41 166 Глибиновимірювач внутрішніх діаметрів (20 см), бувший у використанні
шт.
1
42 168 Глибиновимірювач, бувший у використанні
шт.
1
43 170 Кільця контрольні, бувші у використанні
шт. 12
44 173 Калібри пробки, бувші у використанні
шт. 65
45 174 Калібри різьбові малі, бувші у використанні
шт. 19
46 176 Комплектуючі до кутоміра, бувші у використанні, некомплект (3 шт.)
комп- 1
лект.
47 182 Набір мікрометрів механічних 5 шт. 25-50-50-175, бувших у використанні, некомп- 1
комплект
лект.
48 184 Набір паралельних кінцевих мір, бувший у використанні, некомплект (73 шт.)
комп- 1
лект.
49 188 Набір призм, бувший у використанні
комп- 1
лект.
50 189 Набір призм, бувший у використанні
комп- 1
лект.
51 193 Пробки калібровочні різьбові, бувші у використанні
шт. 41
52 59 Кавоварки: 55 – комплект з колбою; 32 – не комплект
шт.
4
53 132 Телевізор марки «Філіпс», бувший у використанні
шт.
1
54 97 Магнітола торгової марки «Грюндік»
шт.
1
55 105 Відеомагнитофон «HQ», бувший у використанні
шт.
1
56 117 Музичний центр марки «Філіпс», бувший у використанні
шт.
1
57 198 DVD-плеєр AG ELECTRONICS модель MK3 Power
шт.
1
58 82 Струни гітарні
шт.
9
59 108 Водонагрівач, бувший у використанні, електричний
шт.
1

№ 70 (986)

ФДМУ – 25 років
Продовження таблиці

№ №
Од. КільНайменування матеріальних цінностей
з/п інв.
виміру кість
60 201 Пральна машина побутова автоматична марки «ІNDEZIT», була у використанні,
шт.
1
в неробочому стані, відсутні дверці, вікно завантаження та ємність для завантаження порошку
61 202 Пральна машина побутова автоматична марки «ІNDEZIT», була у використанні, в
шт.
1
неробочому стані, розбита панель управління
62 104 Блок живлення «ASSON», був у використанні
шт.
1
63 58 Кабель для принтера
шт.
1
64 203 Навушники для стільникових телефонів
шт. 121
65 204 Пристрої для зарядження акумуляторів стільникових телефонів
шт. 75
Місцезнаходження зберігача: ТОВ «Синтез-Центр», 88000, Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Собранецька 60, кімн. 401, тел. (0312) 23-30-19. Найменування
балансоутримувача: Закарпатська митниця ДФС (88000, м. Ужгород. вул. Собранецька, 20). Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків від
розкрадання, нестачі матеріальних цінностей. Замовник робіт з оцінки: Закарпатська митниця ДФС. Телефон замовника конкурсу (0312) 64-96-00. Електронна
адреса замовника конкурсу: zak@customs.sfs.gov.ua.
 4. Назва об’єкта оцінки: майно, прийняте на зберігання, за яким не
звернувся власник, – «Деревообробне та інше допоміжне обладнання для
виготовлення та декорації предметів ритуальних послуг»:
№ №
Од. КільНайменування матеріальних цінностей
з/п інв.
виміру кість
1 1 Верстат деревообробний стрічково-шліфувальний № 60070 торгової марки
шт.
1
«BUTFERING» для шліфування ніжок домовин та невеликих деталей
2 2 Деревообробний шліфувальний верстат без маркування, ширина робочої частишт.
1
ни – 125,0 см, для шліфування верхньої та нижньої поверхні домовин
3 3 Етикетки з тканини з написами для прикрас, комплектуючі деталі для облицюван- шт. 300
ня домовин, країна виробництва – Німеччина
4 4 Етикетки паперові друковані для постільної білизни, країна виробництва – Німеччина
шт. 1500
5 5 Кабелі електроживлення верстатів (до 1000 В), комплект, країна виробництва –
комп- 1
Німеччина
лект
6 6 Компресор промисловий з кривошипниковим шатунковим механізмом з 2-ма
шт.
1
4-циліндровими компресорами, без маркування, тиск 15 бар, 120м3/год., потужність
22 кВт
7 7 Компресор промисловий з кривошипниковим шатунковим механізмом, 1-цилінд
шт.
1
ровий, торгової марки «BOGE» типу «И17ВФ-12», № 158905, 1968 року виготовлення
8 8 Машина для прикріплення гудзиків автоматична, торгової марки «CIMA», модель
шт.
1
«1317-3», № 1183602, країна виробництва – Італія
9 10 Настінні полиці для офіса та виставки, розмір 80 см
шт.
5
10 11 Нетканний матеріал білого кольору, всього 19 рулонів (3 – 210,0 см; 5 –
шт. 19
110,0 см; 11 – 160,0 см)
11 12 Письмові столи (в розібраному вигляді), комплекти, країна виробництва – Нішт.
6
меччина
12 13 Полиці виставкових стелажів (в розібраному вигляді) з дерева та ДСП, комплект,
шт. 10
країна виробництва – Німеччина
13 14 Стрічки з синтетичних тканин (вузькі), комплектуючі деталі для оснащення (обкг 350
лицювання) домовин
14 15 Стрічки з синтетичних тканин (вузькі), комплектуючі деталі для оснащення (обкг 250
лицювання) домовин
15 16 Тристоронній радіальний верстат (Вайма) для склеювання щитів з масиву всіх ви- шт.
1
дів марки «MAWEG», № 8161 (00032004)
16 17 Тумби на колесиках (в розібраному вигляді), комплект, країна виробництва – Нішт. 13
меччина
17 18 Фанерувальний прес без маркування, розмір 2200х1100 мм
шт.
1
18 19 Фанерувальний прес без маркування, розмір 2500х1200 мм
шт.
1
19 20 Чотиристоронній стругальний деревообробний верстат, № 7567, 1961 року вишт.
1
готовлення, 5 валів, повний комплект з фрезами та шлангами
20 25 «Машина для скубання текстильних відходів № 74/1038/2, робочою шириною 100 шт.
1
мм, з запасним барабаном, витяжкою та стрілковим перевідним механізмом (Акт
№ 2 від 21.05.2010)»
Місцезнаходження зберігача: ТОВ «Синтез-Центр», 88000, Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Собранецька 60, кімн. 401, тел. (0312) 23-30-19. Об’єкт оцінки відсутній – нестача, місце, де зберігалось майно: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Гранітна, 11. Найменування балансоутримувача: Закарпатська митниця ДФС
(88000, м. Ужгород. вул. Собранецька, 20). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі матеріальних цінностей. Замовник робіт з оцінки: Закарпатська митниця ДФС. Телефон замовника конкурсу: (0312)
64-96-00. Електронна адреса замовника конкурсу: zak@customs.sfs.gov.ua.
 5. Назва об’єкта оцінки: майно, прийняте на зберігання відповідно до
законодавства, – «Одяг, взуття, іграшки, постільна білизна, рушники, штори
та меблі, що були у використанні та підгузки дитячі»:
№
з/п
1
2
3
4
5

№
інв.
2
5
6
7
8

Од. КільНайменування матеріальних цінностей
виміру кість
Іграшки б/в, торгова марка невідома. Країна виробництва невідома, 33 мішки
кг
77
Меблі б/в, 8 шт.
550
Одяг б/в, торгова марка невідома. Країна виробництва невідома, 250 мішків
644
Підгузки дитячі, торгова марка невідома. Країна виробництва: невідома, 3 штуки
9
Постільна білизна б/в, торгова марка невідома. Країна виробництва невідома,
176
22 мішки
6 10 Штори б/в, торгова марка невідома. Країна виробництва: невідома, 10 мішків
91
7 11 Іграшки б/в, 1 мішок (000252084)
5
8 12 Взуття б/в, торгова марка невідома. Країна виробництва невідома, 34 коробки
340
9 13 Одяг б/в, торгова марка невідома. Країна виробництва невідома, 135 мішків
1 500
(000252082)
10 14 Постільна білизна б/в, торгова марка невідома. Країна виробництва невідома,
55
9 мішків
11 15 Рушники б/в, торгова марка невідома. Країна виробництва невідома, 9 мішків
80
(000252087)
12 16 Штори б/в, торгова марка невідома. Країна виробництва невідома, 15 мішків
60
(000252085)
Місцезнаходження зберігача: СП ТОВ «Вемекс-Транс», 90200, Закарпатська
обл., м. Берегове, вул. Казінці, 7, тел. (0341) 2-33-74. Найменування балансоутримувача: Закарпатська митниця ДФС (88000, м. Ужгород. вул. Собранецька, 20).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків від розкрадання,
нестачі матеріальних цінностей. Замовник робіт з оцінки: Закарпатська митниця
ДФС. Телефон замовника конкурсу (0312) 64-96-00. Електронна адреса замовника
конкурсу: zak@customs.sfs.gov.ua.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізаціями в межах цього напряму для об’єкта № 1 – спеціалізація
1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів»; для об’єктів № 2 – 5 – спеціалізація
1.7 «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що
становлять культурну цінність».
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); 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).
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).
Конкурсна документація подається на кожний об’єкт окремо. На конверті слід
зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь у конкурсі та назву
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації
 Назва об’єкта оцінки: туристично-оздоровчий комплекс «Горіховий гай».
Балансоутримувач об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., Приморський р-н, м. Приморськ, вул. Курортна, 25. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Контактні телефони: відділ реформування власності
(061) 226-07-75 (76), відділ оцінки (061) 226-07- 50 (66). Електронна адреса РВ
ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій
області. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
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До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за спеціалізацією 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів,
майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)». Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту
про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в України».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки
та дату проведення конкурсу), а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення); 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті
і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях .
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. №16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50, 226-07-66, 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційно-доку
ментального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій області
(каб. № 9) до 09.09.2016 (включно).
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Запорізькій області 15.09.2016 о
10.00 за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.

КІРОВОГРАДСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації
 1. Назва об’єкта оцінки: кран баштовий КБ-1003 А1, інв. № 033844,
реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ106, за адресою: Кіровоградська
обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1, що перебуває на балансі ПАТ «Наукововиробниче об’єднання «Етал». Найменування балансоутримувача: ПАТ «Наукововиробниче об’єднання «Етал». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська
обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на
аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-25-79. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.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 31.12.2015 – 0,0 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки
(дата на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2016. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
 2. Назва об’єкта оцінки: кран баштовий КБ-309, інв. № 031623, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ098, за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1, що перебуває на балансі ПАТ «Науково-виробниче
об’єднання «Етал». Найменування балансоутримувача: ПАТ «Науково-виробниче
об’єднання «Етал». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-25-79. Телефакс замовника конкурсу (0522)
33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.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 31.12.2015 – 0,0 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки (дата на яку
проводиться оцінка майна) – 31.08.2016. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках 2 – 4 до Положення формою.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт; строк виконання робіт – не більше 5 днів, шляхом поштового відправлення
на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімн. 801 РВ
ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до
12.09.2016 включно у робочий час до 17.15. На конверті слід зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Кіровоградській області 16 вересня 2016 р. о 8.30 за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708.
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення конкурса
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: підвальні нежитлові приміщення загальною площею 105,5 м2 за адресою: м. Кіровоград, вул. Жовтневої революції, 14, що перебувають на балансі Кіровоградського державного будинку художньої та технічної творчості.
Найменування балансоутримувача: Кіровоградський державний будинок художньої
та технічної творчості. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кіровоград, вул. Жовтневої революції, 14. 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: mailbox@kr.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 20.07.2016 – 276,050 тис. грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) –
31.08.2016. Площа земельної ділянки: 1771,5 м2. Місце розташування земельної
ділянки: м. Кіровоград, вул. Жовтневої революції, 14. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник
робіт з оцінки: ФОП Опря Кароліна Андріївна (тел. (066) 240-04-24).
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 208,3 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Леніна, 68, що перебувають на балансі Головного управління статистики
у Кіровоградській області. Найменування балансоутримувача: Головне управління
статистики у Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Леніна, 68. Мета проведення незалежної оцінки:
продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38.
Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – дані уточнюються. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: дані уточнюються. Дата оцінки
(дата на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2016. Площа земельної ділянки: дані
уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Новоукраїнка, вул. Леніна, 68. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: публічне акціонерне товариство
«Райффайзен банк Аваль» (тел. (0522) 35-81-14, Роман Степанович).
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
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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 15.06.2016 № 10-36-11307 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у першому кварталі
2016 р.» та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, повідомляємо, що максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого
майна (нежитлові приміщення), становить 1725,40 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт; строк виконання робіт – не більше 5 днів, шляхом поштового відправлення
на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімн. 801 РВ
ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до
12.09.2016 включно у робочий час до 17.15. На конверті слід зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Кіровоградській області 16 вересня 2016 р. о 8.30 за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди державної власності
 Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення котельні загальною площею 189,02 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Золочівський р-н, с. Червоне, вул. Львівська, 17а. Балансоутримувач: Державний професійнотехнічний навчальний заклад «Червоненське вище професійне училище». 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: lorelei_46@
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., Золочівський р-н, с. Червоне,
вул. Львівська, 17а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «ЕКО-ТЕПЛОБУД-ІНВЕСТ».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2016 року та
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 1 725,4 грн
для нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись 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)261-62-14, 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: нежитлове приміщення четвертого поверху площею 26,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Інститут післядипломної освіти спеціалістів морського і річкового транспорту. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 42. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
18.08.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Арго Шіпінг
Сервісес Одеса» (інд. код 34598184), тел.: (063) 24-52-791, 32-75-05.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
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 08.09.2016.
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 у РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503) 14.09.2016 об 11.00 Телефон для
довідок (048) 731-50-39.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.16 № 10-36-11307 (вх. РВ від 23.06.2016
№ 01103886) «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з оцінки
майна у першому кварталі 2016 року»:
«за результатами аналізу звітності, отриманої від регіональних відділень, Фонд
інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна, що склалася у першому
кварталі 2016 року за групами об’єктів:
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), –
1 725,40 грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн; комплекс будівель та
споруд – 3 200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,80 грн; цілісний
майновий комплекс – 10 580,00 грн.
З метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, а також уникнення
зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів, пропонуємо зазначену
вище інформацію публікувати в оголошеннях про проведення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності як максимальну ціну надання послуг з оцінки, що буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця.».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: майданчик з бетонним покриттям загальною
площею 150,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська
митниця ДФС. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Красноокнянський
р-н, с. Платонове, міжнародний пункт пропуску «Платонове». Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-5028. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника
конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майно-

31 серпня 2016 року

6

ФДМУ – 25 років

вих комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) 31.08.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «РОЯЛ
ДЮТІ ФРІ» (інд. код 40089807), тел.: (093) 795-98-25, (050) 512-75-71
 2. Назва об’єкта оцінки: покриття (інв. № 10332180) загальною площею
34,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська митниця ДФС.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, МАПП
«Старокозаче». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) 31.08.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПП «Роял Трейд
Імпекс» (код за ЄДРПОУ 36343751), тел.: 704-57-05, (067) 101-70-23.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля першого поверху корпусу
Будівельно-технологічного інституту загальною площею 3,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська академія будівництва та архітектури.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 28. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 73150-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника
конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій,
часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) 31.08.2016. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ФОП Тішинська-Оксамитна Неллі Василівна (інд.
код 2400717024), тел. (063) 818-45-81.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів в
нематеріальної формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості)».
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) 08.09.2016 до 18.00.
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.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503) 14.09.2016 об 11.00.
Зазначений вище повторний конкурс СОД відбудеться у зв’язку із прийняттям
головою комісії з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності рішення про
повторне проведення конкурсу, керуючись вимогами пункту 2 розділу V (Порядок
проведення конкурсу) Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, рішенням комісії з відбору
суб’єктів оціночної діяльності (протокол засідання від 27.07.2016, конкурс оголошений на 27.07.2016, по наведених вище об’єктах не відбувся).
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.16 № 10-36-11307 (вх. РВ від 23.06.2016
№ 01103886) «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з оцінки
майна у першому кварталі 2016 року»:
«за результатами аналізу звітності, отриманої від регіональних відділень, Фонд
інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна, що склалася у першому
кварталі 2016 року за групами об’єктів:
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), –
1 725,40 грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн; комплекс будівель та
споруд – 3 200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,80 грн; цілісний
майновий комплекс – 10 580,00 грн.
З метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, а також уникнення
зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів, пропонуємо зазначену
вище інформацію публікувати в оголошеннях про проведення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності як максимальну ціну надання послуг з оцінки, що буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця.».
Щодо результатів конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності від
27.07.2016.
РВ ФДМУ по Одеській області керуючись вимогами пункту 10 розділу V (Порядок
проведення конкурсу), пунктів 1, 2 розділу VІ (інформація про результати конкурсу)
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190, рішенням комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності
(протоколи засідання від 27.07.2016, 29.07.2016) інформує про результати конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, оголошеного на 27.07.2016, по об’єктах:
1. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. Назва об’єкта оцінки: будівля «Водонасосна станція» загальною площею 1 118,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ізмаїльська установа виконання
покарань УДПтСУ в Одеській області (№ 22). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати при укладанні договору
оренди. 10 250,00 грн, 5 календарних днів.
2. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки:
частина приміщення студентської їдальні на першому поверсі у гуртожитку № 4
загальною площею 85,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Довженка, буд. 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. 2 850,00 грн, 5 календарних днів.
3. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в 5-поверховій будівлі, інв. № 1242, загальною площею 90,4 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП МОУ Одеський проектний
інститут. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Армійська, 18. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. 3 100,00 грн, 5 календарних днів.
4. ТОВ Оціночна фірма «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва об’єкта
оцінки: майданчик із залізобетонним покриттям площею 5 929,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт Усть-Дунайськ».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Кілія, вул. Железнякова, 4. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. 12 000,00 грн, 5 календарних днів.
5. ТОВ Оціночна фірма «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва об’єкта
оцінки: частина нежитлових приміщень будівлі гаража (літ. «Б») загальною площею
170,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: УДП по обслуговуванню
іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» в особі
Філії «Укрінтрансавтосервіс-Одеса». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Одарія, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 3 000,00 грн,
5 календарних днів.
6. ТОВ «Експертне агентство «Укрконсалт», керівник – Саганович А. І. Назва
об’єкта оцінки: частина відкритої складської площі (інв. № 057091) та частина відкритої складської площі (інв. № 065504) загальною площею 740,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. М. Гефта, 3/вул. Приморська,
Митна пл., 1/6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 4 000,00
грн, 5 календарних днів.
7. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки:
частина нежитлового приміщення на першому поверсі Будівлі головного корпусу
гаража, інв. № 369, загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. 2 900,00 грн, 5 календарних днів.
8. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: частина
даху будівлі учбового корпусу морехідного коледжу ім. А. І. Маринеска загальною
площею 5,0 м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Морехідне училище ім. О. І. Маринеска Національного університету «Одеська морська академія».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 8. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. 2 950,00 грн, 5 календарних днів.
9. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина горища та частина даху загальною площею 11,0 м2. Найме-
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нування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний економічний
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гоголя, 18. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. 2 950,00 грн, 5 календарних днів.
10. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення п’ятого поверху семиповерхової будівлі поліклініки загальною
площею 21,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний
заклад «Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Першого Травня, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. 2 950,00 грн, 5 календарних днів.
11. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник Лесік В. В. Назва об’єкта оцінки:
частини холу (підлоги) 1-го рівня вхідного павільйону морського вокзалу (літ. «Е»)
загальною площею 6,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України»
(адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
2 550,00 грн, 5 календарних днів.
12. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник Лемза В. В. Назва
об’єкта оцінки: відокремлена частина технічного приміщення на даху адмінбудівлі
площею 8,0 м2 та ділянка на даху адмінбудівлі площею 2,0 м2, загальною площею
10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне Управління
державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Прохорівська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. 2 950,00 грн, 5 календарних днів.
13. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 3-го поверху (к. 309) 3-поверхової будівлі адміністративно-побутового
корпусу транспортно-вантажного термінала загальною площею 9,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства
«Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського морського порту).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. 2 950,00 грн, 5 календарних днів.
14. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник Лесік В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на 3-му рівні пасажирського комплексу Одеського морського
вокзалу загальною площею 43,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів
України» (адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. 2 950,00 грн, 5 календарних днів.
15. ФОП Лемза І. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гаражного
боксу загальною площею 27,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. 2 700,00 грн, 5 календарних днів.
16. ТОВ ОФ «Інюг- Експертиза», керівник Мрихіна І. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі адміністративної будівлі, загальною площею
9,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Апеляційний суд Одеської
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гайдара, 24а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди 2 500,00 грн, 5 календарних днів.
17. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник Лемза В. В. Назва
об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху будівлі Одеського філіалу
загальною площею 22,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний
інститут «Ндіпроектреконструкція». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Середня, 25. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 2 950,00 грн,
5 календарних днів.
18. ТОВ ОФ «Інюг-Експертиза», керівник Мрихіна І. В. Назва об’єкта оцінки:
нежитлові приміщення на 1-му та на 2-му поверхах в будинку РСУ загальною
площею 153,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський
науково-дослідний інститут телевізійної техніки. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Мечникова, 132. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
3 050,00 грн, 5 календарних днів.
19. ТОВ ЕА «УКРКОСАЛТ», керівник Саганович А. І. Назва об’єкта оцінки: частина
відкритої території загальною площею 152,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських
портів України» (адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. 3 000,00 грн, 5 календарних днів.
20. Одеська регіональна експертна компанія, керівник Лемза В. В. Назва
об’єкта оцінки: облаштований майданчик ВРР – 2 загальною площею 58,0 м2,
на території внутрішньо об’єктних доріг і площадок східної сторони. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Южне,
вул. Берегова, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 3 000,00 грн,
5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі пральні – котельні боксів загальною площею 168,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДЗ «Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті
МОЗ України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ,
вул. Карла Маркса, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) 31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Укртепло
Одеса» (код за ЄДРПОУ 38917441), тел.: (067) 509-10-53, (067) 395-22-95.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень окремо виділеної
споруди № 121 загальною площею 103,9 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: База ресурсного забезпечення та аварійно-рятувальних робіт державної служби України з надзвичайних ситуацій. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Жеребкове. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефони замовника конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29.
Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) 31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Котлик
Олександр Михайлович (інд. код 2649107756), тел. (067) 752-05-81.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення в учбовому корпусі № 20
загальною площею 120,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 11г. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефони замовника конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) 31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Мітагро
Груп» (код за ЄДРПОУ 39536295), тел. (050) 076-95-32.
 4. Назва об’єкта оцінки: приміщення буфету на першому поверсі навчального корпусу загальною площею 65,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 12. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу (048)
731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@

spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) 31.06.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Висоцький Владислав Анатолійович (інд. код 2587509930), тел.: (067) 480-25-23, 77-000-87.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого рівня будівлі
морського вокзалу загальною площею 142,68 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Адміністрація морських портів
України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу (048)
731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна)
31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Макотрейдінг»
(код за ЄДРПОУ 39161565), тел.: (068) 685-16-92.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (каб. 23,7 м2 та каб.
12,9 м2) загальною площею 36,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Українське державне підприємство по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Одарія, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефони замовника конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса
замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі
оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) 31.06.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Гаргаун Юрій Васильович (інд.
код 3072114571), тел.: (063) 5757-17-63.
 7. Назва об’єкта оцінки: споруда мийки загальною площею 89,78 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Спеціалізований Одеський санаторій
«Салют». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Піонерська, 28. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу (048)
731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) 31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Спеціалізований
Одеський санаторій «Салют» (код за ЄДРПОУ 24539732), тел. 68-64-68.
 8. Назва об’єкта оцінки: прожекторні щогли № 108, 210, 302, 404 (кожна
по 1,5 м2) загальною площею 6,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Адміністрація морських портів України» (Іллічівська філія). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 2м;
вул. Сухолиманська, 14м; вул. Сухолиманська, 58м; вул. Сухолиманська, 68м. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу (048)
731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна)
31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Соколова Світлана Сергіївна (інд. код 3007119286), тел.: (063) 93114296.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху будівлі
суду загальною площею 90,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Апеляційний суд Одеської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Гайдара, 24а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника
конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) 31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Шкорупеєв А. А. (інд. код 2657300211), тел.: 743-75-37, (093) 083-19-22.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 119,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., смт Затока, вул. Приморська, 54. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу (048)
731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна)
31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Бюро добрих
справ» (код за ЄДРПОУ 39282461), тел.: (063) 636-40-04.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого рівня будівлі
морського вокзалу загальною площею 66,72 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія ДП «АМПУ». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефони замовника конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса
замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
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суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі
оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) 31.06.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Дьюті Фрі Україна ЛТД» (код
за ЄДРПОУ 23161898), тел.: (044) 200-87-48, (050) 334-82-83.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення в учбовому корпусі
№ 20 загальною площею 331,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ОНПУ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 11г. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника
конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) 31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Карапетян
Едуард Ашотович (інд. код 3494606910), тел.: (050) 076-95-32.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення в учбовому корпусі
№ 20 загальною площею 96,17 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ОНПУ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 11г. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника
конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) 31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Кокоша
Валерія Олексіївна (інд. код 3525113467), тел. (050) 076-95-32.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення навчального корпусу
загальною площею 73,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНЗ «Одеське професійно-технічне училище машинобудування». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 65. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу (048)
731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна)
31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Янчик Катерина
Володимирівна (інд. код 3311712122), тел.: (097) 352-06-91.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення трансформаторної підстанції № 4 ТП-5 загальною площею 45,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «ОМТП». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. М.
Гефта, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника
конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу:
infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій,
часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) 31.06.2016. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Одеський портовий виробничо-перевалочний
комплекс» (код за ЄДРПОУ 30646621), тел.: 37-71-33, 37-71-82.
 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення другого поверху складу
№ 10 платонівського молу (інв. № 062500) загальною площею 56,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний
порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна пл., 1/2. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу (048) 731-50-28, (048)
731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –.
Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) 31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ
«Новолог» (код за ЄДРПОУ 14299669), тел. 729-45-11.
 17. Назва об’єкта оцінки: частина відкритої ділянки (124,3 м2), нежитлові
приміщення (108,8 м2) на 3-му поверсі павільйону басейну та лабораторії
живучості, 3 доріжки плав басейну на 3-му поверсі будівлі (400,0 м2), нежитлові приміщення 4-го поверху плав басейну (85,2 м2), нежитлові приміщення (187,8 м2) загальною площею 906,1 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Національний університет «Одеська морська академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Маловського, 10. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу (048) 731-50-28, (048)
731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) 31.06.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ПВНЗ «ІПО «Одеський морський тренажерний
центр» (код за ЄДРПОУ 25421352), тел.: 723-49-50
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
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, інфор-
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мація 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) 08.09.2016 до 18.00.
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.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503) 14.09.2016 об 11.00. Телефон для
довідок (048) 731-50-39.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.16 № 10-36-11307 (вх. РВ від 23.06.2016
№ 01103886) «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з оцінки
майна у першому кварталі 2016 року»:
«за результатами аналізу звітності, отриманої від регіональних відділень, Фонд
інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна, що склалася у першому
кварталі 2016 року за групами об’єктів:
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), – 1 725,40
грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн; комплекс будівель та споруд –
3 200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,80 грн; цілісний майновий
комплекс – 10 580,00 грн.
З метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, а також уникнення
зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів, пропонуємо зазначену
вище інформацію публікувати в оголошеннях про проведення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності як максимальну ціну надання послуг з оцінки, що буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця.».
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: необоротні активи Цілісного майнового комплексу
«Котовський виноробний завод». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Котовський вин завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 66303 Одеська
обл., м. Подільськ, вул. Соборна, 220. Мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості необоротних активів ЦМК з метою здійснення перерахунку орендної
плати та продовження терміну дії договору оренди від 02.10.2001. ЦМК «Котовський
виноробний завод». Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29.
Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання: 11.01 дистиляція, ректифікація
та змішування спиртних напоїв; 11.02 Виробництво виноградних вин; 11.04 виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: 201
(двісті одна) од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: 12 000,00 грн. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.01.2016 – 784 193,34 грн. Кількість земельних
ділянок: 1. Розмір земельної ділянки: 2,51 га. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): 66303, Одеська обл., м. Подільськ, вул. Соборна, 220. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): ЦМК –виробництво вина. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки (ділянок): 10 284,40 тис. грн. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю (так, ні): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.08.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Котовський вин
завод» (код за ЄДРПОУ30827073), тел. (0482) 734-26-31.
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).
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) 08.09.2016 до 18.00.
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.
Конкурс відбудеться 14.09.2016 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.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.16 № 10-36-11307 (вх. РВ від 23.06.2016
№ 01103886) «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з оцінки
майна у першому кварталі 2016 року»:
«за результатами аналізу звітності, отриманої від регіональних відділень, Фонд
інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна, що склалася у першому
кварталі 2016 року за групами об’єктів:
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), –
1 725,40 грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн; комплекс будівель та
споруд – 3 200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,80 грн; цілісний
майновий комплекс – 10 580,00 грн.
З метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, а також уникнення
зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів, пропонуємо зазначену
вище інформацію публікувати в оголошеннях про проведення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності як максимальну ціну надання послуг з оцінки, що буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця.».
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 – об’єкта приватизації
 Назва об’єкта оцінки: спортивна база відпочинку «Портовик». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ізмаїльська філія ДП «Адміністрація морських
портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Ізмаїльський р-н,
с. Озерне, Польова, 19. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу за
конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-36. Факс замовника конкурсу (048) 731-50-28. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: код КВЕД: ні. 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 – 67 об’єктів; 4 група – 75 об’єктів; 5 група – 4 од.; 6 група – 144
об’єкти. Балансова (залишкова) вартість об’єкта станом на 30.06.2016 – 1 907,5 тис.
грн. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у
тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,
паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.09.2016. 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 ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів в
нематеріальної формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості)».
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 встановленою в додатках 2 – 4 до Положення формою.
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) 12.09.2016 до 18.00.
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.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503) 16.09.2016 о 15.00. Телефон для
довідок (048) 731-50-39.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.16 № 10-36-11307 (вх. РВ від 23.06.2016
№ 01103886) «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з оцінки
майна у першому кварталі 2016 року»:
«за результатами аналізу звітності, отриманої від регіональних відділень, Фонд
інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна, що склалася у першому
кварталі 2016 року за групами об’єктів:
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), –
1 725,40 грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн; комплекс будівель та
споруд – 3 200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,80 грн; цілісний
майновий комплекс – 10 580,00 грн.
З метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, а також уникнення
зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів, пропонуємо зазначену
вище інформацію публікувати в оголошеннях про проведення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності як максимальну ціну надання послуг з оцінки, що буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця.».
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ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення в будівлі котельні літ. «А-1» площею 194,7 м2 (виробниче приміщення). Місцезнаходження
об’єкта: вул. Миру, 4б, с. Божківське, Полтавський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: Божківська виправна колонія УДПтСУ в Полтавській області (№ 16).
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.09.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів
(у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Генеруюча
компанія «Укрспецтепло».
 2. Назва об’єкта: необоротні активи Державного підприємства «Чутове». Місцезнаходження об’єкта: вул. Будівельна, 2, смт Чутове, Полтавська
обл. Балансоутримувач: Державне підприємство «Чутове». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації державного майна. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 01.11. Вирощування зернових
культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами): нерухоме майно – 1; багаторічні насадження
(лісополоси) – 1; машини та обладнання – 4; транспортні засоби – 1; інші необоротні активи – 13; нематеріальні активи –1; земельна ділянка – 2775,5 га. Балан
сова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
(зазначається окремо за групами): нерухоме майно (будинки та споруди) –
1 666,35 грн; багаторічні насадження (лісополоси) – 0,0 грн; машини та обладнання – 28 438,27 грн; транспортні засоби – 111 811,59 грн; інші необоротні активи –
0,0 грн; нематеріальні активи – 14 850,00 грн; земельна ділянка – 29 217 924,21 грн.
Станом на 31.07. 2016: первісна вартість – 29 513 905,01 грн, залишкова вартість –
29 374 690,42 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.
Строк виконання робіт: 20 календарних днів (у разі необхідності – 7 календарних
днів для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області.
Платник виконаних робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області.
 3. Назва об’єкта: державне майно Державного підприємства «Чутове». Місцезнаходження об’єкта: вул. Будівельна, 2, смт Чутове, Полтавська обл.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Чутове». Мета оцінки: визначення
суми збитків від нестачі державного майна. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових
культур і насіння олійних культур. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): нерухоме майно – 2; транспортні засоби – 4; машини та обладнання – 11;
інші основні засоби – 4. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): нерухоме майно (будинки
та споруди) – 138 817,80 грн; транспортні засоби – 14 772,62 грн; машини та обладнання – 46 557,19 грн; інші основні засоби – 1 866,50 грн. Станом на 31.07.2016:
первісна вартість – 435 959,41 грн, залишкова вартість – 202 014,11 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016. 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: Державне підприємство «Чутове».
 4. Назва об’єкта: необоротні активи ДП «Аграрно-промислова фірма
«Полтавасадвинмаркет». Місцезнаходження об’єкта: вул. Половка, 62а, м. Полтава, 36010. Балансоутримувач: Державне підприємство «Аграрно-промислова
фірма «Полтавасадвинмаркет». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
приватизації державного майна. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 46.31. Оптова торгівля фруктами й овочами. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): нематеріальні активи – 1; основні засоби – 43; інші необоротні
активи – 21. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн – 724,0. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на 30.06.2016:
основні засоби – 706,5 тис. грн; оборотні активи – 340,9 тис. грн. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016. Строк виконання робіт: 20 календарних днів (у разі необхідності – 7 календарних днів для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області.
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 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 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. В 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, що склалася
у І кварталі 2016 року за групами об’єктів:
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), –
1 725,40 грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн; комплекс будівель та
споруд – 3 200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5673,80 грн; цілісний
майновий комплекс – 10 580,00 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 16.09.2016 включно.
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, конкурси відбудуться 22.09.2016
о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні
(вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча група
перебуває за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава,
36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди
№
з/п

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

1 Нежитлові приміщення – кімн. 3, 4 на першому поверсі
п’ятиповерхової громадської будівлі гуртожитку (інв.
№ 70331, літ. А-5) загальною площею 34,4 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Бакуліна, 10, що перебувають на балансі
Харківського національного університету радіоелектроніки,
2071197, тел.: 702-10-14, 702-10-16
2 Нежитлові приміщення – кімн. № 25 у підвалі чотириповерхової будівлі адміністративного корпусу (інв.
№ 00101015, літ. «А-4»), пам’ятка архітектури та містобудування (прийнято на облік рішенням Харківського
облвиконкому від 30.04.1980 № 334, охоронний № 102
по реєстру 283) загальною площею 15,7 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Пушкінська, 53, що перебувають на балансі
Національного фармацевтичного університету, 02010936,
тел. 706-30-61
3 Нежитлові приміщення – кімн. 86в на третьому поверсі
триповерхового адміністративного будинку, інв. № 80285,
«А-3» загальною площею 14,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Полтавський шлях, 188а, що перебувають на балансі
Державного університету телекомунікацій, 38855349,
тел. (044) 248-85-97
4 Частина покрівлі 9-поверхового гуртожитку загальною
площею 30,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Клапцова,
2, що перебуває на балансі Харківського регіонального
інституту Національної академії державного управління при
Президентові України, 23322597, тел. 732-29-34
5 Частина нежитлового приміщення в посту електричної централізації – кімн. 10 в лінійному апаратному
залі одноповерхової будівлі вокзалу загальною площею
1,0 м2 за адресою: Харківська обл., Барвінківський р-н,
с. Язикове, вул. Енергетиків, 9, що перебуває на балансі
ВП «Слов’янське будівельно-монтажне експлуатаційне
управління» Регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ
«Укрзалізниця», 1075282, тел. (06262) 7-22-95

Інформація
Дата оцінки Мета прове- про
замовнидення оцінки ка/платника
18.09.16 Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди
15.07.16 Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди

Фірма «Арсенал» ТОВ»

13.07.16 Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди
19.09.16 Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди
22.07.16 Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди

ПП «Альтернатива»

31 серпня 2016 року

ПАТ КБ «ПриватБанк»

ТОВ «лайфселл»

ТОВ
«ЛОКО ДІДЖІТАЛ»
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Продовження таблиці

№
з/п

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

6 Частина нежитлового приміщення на посту електричної
централізації – кімн. 1-19 (за поверховим планом) на
1-му поверсі одноповерхового будинку загальною площею
1,0 м2 за адресою: Харківська обл., Близнюківський р-н,
смт Близнюки, вул. Радянська, 3, що перебуває на балансі
«Слов’янське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» Регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», 1075282, тел. (06262) 7-22-95
7 Частина нежитлового приміщення в посту електричної централізації – кімн. 1-7 (за поверховим планом) на 1-му поверсі одноповерхового будинку загальною площею 1,0 м2
за адресою: Харківська обл., Близнюківський р-н, с. Енергетиків вул. Залізничників, 12а, що перебуває на балансі
ВП «Слов’янського будівельно-монтажного експлуатаційного управління» Регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ
«Укрзалізниця», 1075282, тел. (06262) 7-22-95
8 Нежитлові приміщення підвалу № 2 – 15 в адміністративній будівлі (літ. «А-4») загальною площею 257,5 м2
за адресою: м. Харків, пр. Науки (Леніна), 50, що передані
в оренду у складі цілісного майнового комплексу за договором оренди № 437-ЦМК від 01.03.2002 та перебувають
на балансі ТОВ «Котлотурбопром», 25464226ВП,
тел.: 7141-06-43, (050) 343-00-71 Красюк В. В.
9 Нежитлове приміщення – кімн. XLIV на цокольному поверсі
гуртожитку № 8 загальною площею 9,7 м2 за адресою:
м. Харків, Академіка Проскури, 2, що перебуває на балансі
НАУ «ХАІ», 23912896, тел.: 788-46-86, 788-45-41

Інформація
Дата оцінки Мета прове- про
замовнидення оцінки ка/платника
22.07.16 ВизначенТОВ «ЛОКО
ня вартості ДІДЖІТАЛ»
об’єкта з
метою продовження договору оренди
22.07.16 ВизначенТОВ «ЛОКО
ня вартості ДІДЖІТАЛ»
об’єкта з
метою продовження договору оренди
Визначення вартості
об’єкта
суборенди
(за заявою від
сторонньої
організації)
На дату Визначенукладення ня вартості
договору на об’єкта оренпроведення ди з метою
незалежної передачі в
оцінки оренду
06.07.16 Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди
06.07.16 Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди
09.07.16 Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди
09.07.16 Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди
27.08.16 Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди
09.07.16 Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди
27.07.16 Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди
07.08.16 Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди
26.09.16 Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди

ТОВ «Котлотурбопром»

14.07.16 Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди

Публічне
акціонерне
товариство
«Укртелеком»

20 Нежитлове приміщення – овочесховище літ. Ж-1, інв.
На дату Визначен№ 10310005, реєстровий номер 831544763115, загальною укладення ня вартості
площею 162,8 м2 за адресою: Харківська обл., м. Перво- договору на об’єкта оренмайський, вул. Жовтнева, 4а, що перебуває на балансі
проведення ди з метою
Первомайського професійного ліцею, 02547872, тел. (057) незалежної передачі в
483-22-48
оцінки оренду
21 Нежитлове приміщення – кімн. № 250 на 2-му поверсі на- На дату Визначенвчального корпусу літ. «Д-4», інв. № 70994, пам’ятка архі- укладення ня вартості
тектури, загальною площею 16,1 м2 за адресою: м. Харків, договору на об’єкта оренпросп. Науки, 14, що перебуває на балансі Харківського
проведення ди з метою
національного університету радіоелектроніки, 02071197,
незалежної передачі в
тел. 702-10-16, 702-10-13
оцінки оренду
22 Нежитлові приміщення: цокольного поверху – 1 019,8 м2,
На дату Визначен2
першого поверху – 842,1 м , кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
укладення ня вартості
10, 11, 12, 13, 14, VIII, IX – 528,9 м2 на другому поверсі, тре- договору на об’єкта орентього поверху – 819,5 м2, четвертого поверху – 1 006,1 м2, проведення ди з метою
2
п’ятого поверху – 788,7 м у п’ятиповерховому головному
незалежної передачі в
адміністративно-виробничому будинку, інв. № 4097, літ.
оцінки оренду
«Ж-5», загальною площею 5 005,1 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Отакара Яроша, 18, що перебувають на балансі ДП «Державний науково-дослідний інститут організації і механізації
шахтного будівництва», 40336737, тел. 340-12-23
23 Нежитлова двоповерхова адміністративна будівля,
На дату Визначенпам’ятка архітектури (охоронний договір № 145), літ. «А-2», укладення ня вартості
інв. № 10310030, загальною площею 854,5 м2 за адресою: договору на об’єкта оренм. Харків, вул. Мироносицька, 21, що перебуває на балансі проведення ди з метою
Департаменту містобудування та архітектури Харківської
незалежної передачі в
обласної державної адміністрації, 02498530, тел. 700-36-54 оцінки оренду

ТОЛВ «Органічне землеробство»

10 Нежитлові приміщення 4-го поверху – 10,5 м2 та частина
покрівлі – 10,0 м2 4-поверхової будівлі загальною площею 20,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Квіткінська, 25,
що перебувають на балансі Головного управління ДСНС у
Харківській області
11 Нежитлові приміщення 4-го поверху – 10,5 м2 та частина
покрівлі – 10,0 м2 4-поверхової будівлі загальною площею 20,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Квіткінська, 25,
що перебувають на балансі Головного управління ДСНС у
Харківській області
12 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5 на другому
поверсі двоповерхової будівлі пошти загальною площею
135,4 м2 за адресою: Харківська обл., Красноградський
р-н, с. Наталине, вул. Димитрова, що перебувають на балансі Харківської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», 22721970
13 Нежитлові приміщення – кімн. № 4, 5 одноповерхової
будівлі пошти загальною площею 18,0 м2 за адресою:
Харківська обл., Красноградський р-н, с. Петрівка, що перебувають на балансі Харківської дирекції Українського
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»,
22721970
14 Нежитлові приміщення – кімн. № 1 – 3, 1 – 4 одноповерхової будівлі загальною площею 18,1 м2 за адресою: Харківська обл., Балаклійській р-н, с. Залиман, вул. Центральна, 55а, що перебувають на балансі Харківської дирекції
Українського державного підприємства поштового зв’язку
«Укрпошта», 22721970
15 Нежитлове приміщення – кімн. № 5 одноповерхової будівлі
пошти загальною площею 28,5 м2 за адресою: Харківська
обл., Красноградський р-н, с. Тишенківка, що перебуває на
балансі Харківської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», 22721970
16 Нежитлові вбудовані приміщення на 1-му та 2-му поверхах двоповерхової нежитлової будівлі загальною площею
368,0 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н,
с. Хролі, вул. Червоноармійська, 15, що перебувають на
балансі Харківської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», 22721970
17 Нежитлові приміщення – кімн. № 3, 4 одноповерхової
будівлі пошти загальною площею 21,3 м2 за адресою:
Харківська обл., Золочівський р-н, с. Лютівка, вул. Середянка, 14, що перебувають на балансі Харківської дирекції
Українського державного підприємства поштового зв’язку
«Укрпошта», 22721970
18 Нежитлові приміщення – кімн. № 8, 9 на другому поверсі
чотириповерхової прибудови у триповерховому будинку
з триповерховою надбудовою у центральній частині та
двома 4-поверховими прибудовами Науково-дослідного
інституту гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ,
інв. № 10310001, загальною площею 14,49 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Трінклера, 6, що перебувають на балансі Харківського національного медичного університету, 01896866
19 Нежитлові приміщення цокольного поверху навчального
корпусу Харківського національного університету ім. В. Н.
Каразіна (пам’ятка архітектури) загальною площею 36,1 м2
за адресою: м. Харків, пл. Свободи,4, що перебувають на
балансі Харківського національного університету ім. В. Н.
Каразіна, 02071205

24 Нежитлова триповерхова споруда спортивного корпусу
(із земельними ділянками) загальною площею 4 049,1 м2
за адресою: м. Харків, вул. Немишлянська, 56а, вартість
якого при приватизації не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Кондиціонер»

На дату,
визначену
орендодавцем

На дату Визначенукладення ня вартості
договору на об’єкта оренпроведення ди з метою
незалежної передачі в
оцінки оренду

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛЬ

ФОП Таманова Е. В.

ПрАТ «МТС
Україна»

ПрАТ «МТС
Україна»

ПАТ «Укртелеком»

ПАТ «Укртелеком»

ПАТ «Укртелеком»

ПАТ «Укртелеком»

ПАТ «Укртелеком»

ПАТ «Укртелеком»

Приватне
підприємство медична
лабораторія
«Аналітика»

ЧЕРКАСЬКА область

ФОП Литвиненко С. А.

ТОВ «ЛТРесурс»

Громадська
організація
«ВПО «Східний корпус»

тел. (044) 200-36-58, 200-35-01

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

щення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), –
1 725,40 грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн; комплекс будівель та
споруд – 3 200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,80 грн; цілісний
майновий комплекс – 10 580,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатись конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: dak_71@ spfu.
gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 16 вересня 2016 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 22 вересня 2016 року о 10.00 у РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область

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. Внутрішньозаводські залізничні колії загальною довжиною 1 113
пог. м, які не увійшли під час приватизації до статутного капіталу ВАТ «Каховка», за адресою: Херсонська обл., м. Каховка, Чаплинське шосе, 7. Замовник:
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ «Аграрна
Промислова Компанія «Дом – Агро». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору
оренди. Запланована дата оцінки: 31.08.2016.
 2. Гараж (літ. Г) загальною площею 134,5 м2, прибудований до адміністративної будівлі, що перебуває на балансі ДП «Виробничий південний біотехнологічний центр», за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 168. Замовник:
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Наревський
Станіслав Германович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.08.2016.
 3. Частина приміщення № 2 загальною площею 1,0 м2 на першому
поверсі будівлі пожежного депо, що перебуває на балансі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області,
за адресою: м. Херсон, вул. Молодіжна, 6. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: Приватне підприємство «Виробнича фірма
Транстехносервіс». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.08.2016.
 4. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 68,0 м2 на
першому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку за адресою: Херсонська
обл., м. Каховка, вул. Першотравнева,26. Замовник: Державна Каховська технічна
школа. Платник: ФЛП Плаксіна О. І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору
оренди. Запланована дата оцінки: 31.08.2016.
Звіти про оцінку мають бути прошиті (прошнуровані), пронумеровані, скріплені підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання,
що проводив оцінку.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів,
максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів нерухомого майна, яку може бути
запропоновано учасником конкурсу у конкурсній пропозиції, становить:
приміщень, дахів, нерухомого майна для встановлення передавальних пристроїв – не більше ніж 1 725,40 грн, – окремо розташованих будівель, гідротехнічних споруд – не більше ніж 1 849,9 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:
заяву 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); письмову згоду керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки;
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті (не більше 5 днів для об’єктів
оренди); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із
заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,
47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 9.00
через 14 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок
(0552) 22-44-44.

КУ «Харківський
регіональний
центр з фізичної культури
і спорту інвалідів «Інваспорт» Харківської обласної
ради»
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), запечатаних в окремому конверті; документів 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), строк виконання робіт, який повинен становити
не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному
обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
Звертаємо увагу щодо максимальної ціни надання послуг з оцінки, що буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця:
об’єкт нерухомо 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), – 1 725,40
грн; окремо розташована будівля – 1 849,9 грн; комплекс будівель та споруд –
3 200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,8 грн; цілісний майновий
комплекс – 10 580,00 грн.

Газета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію»
Редактор В. П. Борківська

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»
та зазначити дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: 61024,
м. Харків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, каб. 313 об 11.00 через 14 днів після
опублікування цієї інформації, тел. для довідок (057) 705-18-57.
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу службового діловодства
РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18,
3-й поверх, кімн. 308 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Гараж загальною площею 21,5 м2 за адресою: пл. Миру, 33, смт Лисянка, Черкаської області, що обліковуються на балансі Управління Державної
казначейської служби України у Лисянському районі Черкаської області. Платник
робіт з оцінки: ФОП Ковалишин В. М. Дата оцінки: 31.08.16.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Частина нежитлової будівлі (взуттєва майстерня) площею 38,7 м2
за адресою: вул. Тищика, 23а, м. Умань, Черкаської обл., що обліковується на балансі Черкаської філії Концерну «Військторгсервіс». Платник робіт з оцінки: ФОП
Пташко В. В. Дата оцінки: 31.08.16.
 2. Приміщення будівлі цеху ЗБВ площею 1 595,6 м2 за адресою: вул. Київська, 9, с. Косарі, Кам’янський р-н, Черкаської обл., що обліковуються на балансі
Управління виробничо-технічного обслуговування казенного підприємства «Кіровгеологія». Платник робіт з оцінки: ФОП Ткаченко С. А. Дата оцінки: 31.08.16.
 3. Нежитлове приміщення (телемайстерня) площею 76,2 м2 за адресою: вул. Надпільна, 222/2, м. Черкаси, що обліковується на балансі Черкаська
філія Концерну «Військторгсервіс». Платник робіт з оцінки: ФОП Корнієць Г. А.
Дата оцінки: 31.08.16.
 4. Частина нежитлового приміщення на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі загальною площею 85,59 м2 за адресою: вул. Миру, 2,
м. Жашків, Черкаська обл., що обліковуються на балансі Головного управління
статистики у Черкаській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Джангсу Україна».
Дата оцінки: 31.08.16.
 5. Приміщення на другому поверсі п’ятиповерхової будівлі загальною площею 39,6 м2 за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, що обліковуються на балансі ДП «ЧДНДІТЕІХП». Платник робіт з оцінки: ФОП Канівець С. В.
Дата оцінки: 31.08.16.
 6. Частина адміністративного приміщення на першому поверсі адміністративної будівлі загальною площею 56,0 м2 за адресою: бульв. Шевченка,
205, м. Черкаси, що обліковується на балансі Управління Державної казначейської служби України у Кам’янському районі Черкаської області. Платник робіт з
оцінки: ДП «Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».
Дата оцінки: 31.08.16.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається
з підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток 3
до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення) разом
із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (абзац 2
п. 4 розділу 1 Положення); пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не більше 8
календарних днів), запечатану в окремому конверті. За результатами аналізу звітності ФДМУ регіональне відділення інформує про середні значення ціни послуг з
оцінки майна, що склалася у I кварталі 2016 року за групами об’єктів:
об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, що
є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні примі-

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області
про об’єкти оцінки
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення (31) другого поверху адмінбудівлі (літ. А) пункту пропуску «Порубне – Сірет» площею 11,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: філія УДП «Укрінтеравтосервіс – Закарпаття».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Тереблече,
вул. Головна, 1Н. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника
конкурсу: (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електрон
на адреса замовника конкурсу: admin_77@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий
комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 9 553,47 грн станом на 31.07.2016.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у
тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,
паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,0720 га. Місце розташування земельної
ділянки: Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Тереблече, вул. Головна, 1Н. Цільове
призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації будівель і споруд
автомобільного транспорту та дорожнього господарства (3.2.2 – автомобільного
транспорту під об’єктами Державного підприємства Служби міжнародних автоперевезень). Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху будівлі (літ. А) пункту пропуску «Мамалига – Крива» загальною площею 11,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: філія УДП «Укрінтеравтосервіс – Закарпаття». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Мамалига,
вул. Головна, 226. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника
конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електрон
на адреса замовника конкурсу: admin_77@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий
комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 11 334,93 грн станом на 31.07.2016.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості,
у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної
ділянки: –. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної
ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити
«так» або «ні»): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме юридична особа – публічне акціонерне товариство акціонерний банк
«Укргазбанк».
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки вищезазначених об’єктів
оренди не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договорів
про надання послуг з оцінки.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможців, – 1 725,40 грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за
напрямом 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та
майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають підтверджуватися чинними
кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.08.2013 за № 637/23469.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єкта оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, а також інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є приміщення, частина будівель, зокрема офісна, торгівельно-офісна, торгівельна нерухомість та нерухомість під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до
каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації цієї інформації о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: гараж Д площею 54,8 м2 та гараж Ж площею
53,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ніжинське управління
Державної казначейської служби України в Чернігівській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин, пл. М. Заньковецької, 4. Платник робіт з
оцінки – ФОП Хоменко Ю. Ю. 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): 31.08.2016. Максимальна вартість послуг – 1 725,00 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.
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