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Додаток виходить щопонеділка та щосереди

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

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

«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 2017 рік, с. 95
Вартість
Періодич- передплати, грн
ність
3 міс.

22437

Комплект у складі:
журналу «Державний інформаційний бюлетень про
приватизацію» (укр.). Законодавчі, нормативно-методич
ні та інформаційні матеріали щодо приватизації
газети «Відомості приватизації» – додатка до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» (укр.).
Інформація про проведення процедур приватизації майна

4 рази
на рік
130,32
2 рази
на тиждень

Телефон редакції (044) 200-35-01,
з питань розповсюдження (044) 200-35-81
Придбати журнал і газету вроздріб можна в приміщенні ФДМУ
тел. (044) 254-31-57, моб. тел. (067) 933-69-57, Меліхова Ольга Миколаївна

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

офіційне видання Фонду
державного майна України

Продаж об’єктів групи А

У номері

Індекс та назва видання

15 листопада 2017 р.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Київська область

Будівля лазні за адресою: Київська обл., Сквирський р-н, с. Руда, вул. Заводська, 27, що перебуває на балансі ВАТ «Шамраївський цукровий завод». Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, за
206 400,00 грн, у т. ч. ПДВ – 34 400,00 грн.

Одеська область

Нежитлові приміщення другого та третього поверхів № 502 загальною площею
498,2 м2 за адресою: 65000, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 30, що перебувають на
балансі Південного офісу Держаудитслужби. Приватизовано юридичною особою –
орендарем за 3 827 000,00 грн, у т. ч. ПДВ – 637 833,33 грн.

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

Назва об’єкта: будівля їдальні літ. «А», веранда літ. «а», прибудова літ. «а1»
загальною площею 156,5 м2 (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: 23500, Вінницька обл., м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 288.
Балансоутримувач: ПАТ «Шаргородське АТП 10528», код за ЄДРПОУ 13335481,
адреса: 23500, Вінницька обл., м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 288.
Відомості про об’єкт: будівля їдальні літ. «А», веранда літ. «а», прибудова літ.
«а1» загальною площею 156,5 м2, 1977 року побудови, потребує капітального
ремонту.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,0403 га; кадастровий номер 0525310100:05:011:0296. Цільове призначення: для розміщення
та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних
операцій, код цільового призначення: 12.08, обмеження у використанні земельної
ділянки не зареєстровані.
Ціна об’єкта приватизації без ПДВ –118 999,00 грн, у т. ч. вартість будівлі –
115 016,40 грн, вартість земельної ділянки – 27 782,40 грн.
ПДВ – 23 799,80 грн.
Початкова ціна продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  –
142 798,80 грн, у т. ч. вартість будівлі – 115 016,40 грн, вартість земельної ділянки – 27 782,40 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу державного майна сплатити ціну продажу та після
сплати в повному обсязі прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 1 427,99 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в ГУДКСУ у
Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ
ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 14 279,88 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 04.12.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 08.12.2017 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 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 електронну адресу:
auk@uub.com.ua, тел. (0532) 56-00-37 до 17.00. Протягом двох календарних днів
з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840
(зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області
за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. (0432) 67-26-08, час роботи
з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю з 8.00 до 16.00.

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

Назва об’єкта: будівля їдальні літ. «А» загальною площею 428,4 м2 з підвалом
літ. «п/А», входом в підвал літ. «в/п», ґанками разом із земельною ділянкою.
Адреса об’єкта: 22222, Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна,
вул. Шкільна, 4.
Балансоутимувач: Сніжнянська сільська рада, код за ЄДРПОУ 04327790, адреса: 22222, Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна, вул. Шаляпіна, 1.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля їдальні загальною площею 428,4 м2, 1984 року побудови, стан задовільний. Перебуває в оренді, термін
дії договору оренди – до 05.09.2020.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,3726 га, кадастровий номер 0523486200:03:001:0162. Цільове призначення: 03,08. Вид використання
земельної ділянки – для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. Вид обмеження у використанні земельної ділянки: охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи. Площа земельної ділянки (її частини), на яку поширюється дія обмеження, – 0,0498 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 521 768,00 грн, у т. ч.: вартість
будівлі – 394 600,00 грн, вартість земельної ділянки – 127 168,00 грн.
ПДВ – 104 353,60 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 626 121,60 грн,
у т. ч.: вартість будівель – 473 520,00 грн, вартість земельної ділянки – 152 601,60 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації
та після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний
термін за актом передачі; оформити правовстановлюючі документи на земельну
ділянку відповідно до вимог статей 123, 125, 126 Земельного кодексу України; використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням з дотриманням вимог
статті 96 Земельного кодексу України.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 6 261,22 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Грошові кошти в розмірі 62 612,16 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 04.12.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 08.12.2017 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 9.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 11.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в
електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу: auk@
uub.com.ua, тел.(0532) 56-00-37 до 17.00. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української
універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840
(зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області
за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 55-08-12, час роботи з 8.00
до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

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

Назва об’єкта: одноповерхова будівля лазні загальною площею 146,3 м2.
Адреса об’єкта: 22015, Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Качанівка, вул. Кошового, 16.
Балансоутримувач: Жданівська сільська рада, код за ЄДРПОУ 04331633,
адреса: 22050, Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Жданівка, вул. Зої
Космодем’янської, 8.
Інформація про об’єкт: одноповерхова будівля лазні загальною площею
146,3 м2, 1961 року побудови, не експлуатується.
Земельна ділянка пл. 0,0350 га, кадастровий номер 0524882700:01:000:0824,
цільове призначення: для іншого сільськогосподарського призначення.
Початкова ціна без ПДВ – 33 064,00 грн, ПДВ – 6 612,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 39 676,80 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта та після
сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін
за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта, що становить 396,77 грн.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 3 967,68 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 04.12.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 08.12.2017 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 9.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 11.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на
електрону адресу: auk@uub.com.ua, тел. (0532) 56-00-37 до 17.00. Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати
на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52)
оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання
цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за
місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по
Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 67-26-08,
час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

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

Назва об’єкта: колишній об’єкт цивільної оборони у складі: приміщення підвальної частини адміністративної будівлі – колишнє сховище цивільної оборони
загальною площею 317,0 м2 в літ. «А-4» (інв. № 484); кінопроектор «Україна 5» (інв.
№ 507); радіостанція Р 108 (інв. № 520); трансформатор зварювальний ТДМ-401
У2 (інв. № 519).
Адреса об’єкта: 84112, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Світлодарська,
65.
Балансоутримувач: ПАТ «Слов’янський машинобудівний завод». Ідентифікаційний код 01412377.
Відомості про об’єкт: приміщення підвальної частини чотириповерхової адміністративної будівлі – колишнє сховище цивільної оборони загальною площею
317,0 м2 на 300 осіб, побудоване у 1985 році. Фундамент бетонний монолітний,
стіни та перекриття залізобетонні, підлога – бетон, сходи – залізобетонні марші. Наявне інженерне устаткування: електроосвітлення, водопровід, каналізація,
опалення водяне. Окремого входу немає, вхід здійснюється через прохідну адміністративного корпусу. До складу об’єкта входить рухоме майно: кінопроектор
«Україна 5»; радіостанція Р 108; трансформатор зварювальний ТДМ-401 У2, які не
використовувались та непридатні для подальшого використання.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 108 840,00 грн, ПДВ – 21 768,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 130 608,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта покупець визначає
самостійно; забезпечення утримання об’єкта у належному санітарному стані; за-
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безпечення вільного доступу обслуговуючих служб до комунікацій загального користування; здійснення державної реєстрації права власності на об’єкт відповідно до вимог чинного законодавства протягом двох місяців після підписання акта
передачі державного майна; сплата за об’єкт здійснюється у строки, передбачені
чинним законодавством; подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в
період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ
ФДМУ по Донецький області із забезпеченням переходу до нового власника всіх
зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності
за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав
та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314
в банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач:
РВ ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 13 060,80 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015 року № 1325 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592
(зі змінами, внесеними згідно з наказом ФДМУ від 26.04.2016 № 867).
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 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 08 грудня 2017 року. Час внесення цінових пропозицій (початку
аукціону) – 12.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 14.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної біржі: https://
centrex.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної біржі (36014,
м. Полтава, вул. Пушкіна, 88) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а
також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 04 грудня 2017 р. до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Центральної універсальної біржі виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта, що становить
1 306,08 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

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

1. Назва об’єкта: транспортний засіб, реєстраційний № 7847ЗПП, марка
АЦ4.0/ЗИЛ 130, двигун № 508028, шасі (рама) № 2961009.
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 68а.
Балансоутримувач: ПАТ «Запоріжсталь», код за ЄДРПОУ 00191230.
Відомості про об’єкт: транспортний засіб, реєстраційний № 7847ЗПП, марка
АЦ4.0/ЗИЛ 130, рік випуску – 1989, колір «красный», двигун № 508028, шасі (рама)
№ 2961009, тип ТЗ – «грузовой», повна маса – «цистерна пожарная», особливі відмітки: «спец. свет-я, звук-я сигнализация, цвет. окраска».
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 28 779,01 грн, ПДВ – 5 755,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 34 534,81 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 3 453,48 грн.
2. Назва об’єкта: транспортний засіб, реєстраційний № ЗПС0190, марка
УАЗ3151, двигун № 00709247, шасі (рама) № 0278934.
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 68а.
Балансоутримувач: ПАТ «Запоріжсталь», код за ЄДРПОУ 00191230.
Відомості про об’єкт: транспортний засіб, реєстраційний № ЗПС0190, марка УАЗ3151, рік випуску – 1990, колір «черный», двигун № 00709247, шасі (рама)
№ 0278934, тип ТЗ – «легковой специальный», повна маса – «другой тип», особливі
відмітки: «звуковой и световой спец. сигнал».
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 13 539,56 грн, ПДВ – 2 707,91 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 16 247,47 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 1 624,75 грн.
Умови продажу об’єктів: сплата ціни продажу за об’єкт здійснюється протягом 30
календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на р/р
№ 37311049000444, Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172,
одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви на участь
в аукціоні та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на
р/р № 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби
України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168, МФО 813015,
одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціонах – 04.12.2017 до 17.00.
Аукціони в електронній формі будуть проведені Українською універсальною біржею 08.12.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за №1147/27592, зі змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Запорізької філії Української
універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 9.00
до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (061) 220-02-26) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, зі змінами.
Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні з 10.00 до 15.00 за місцем їх
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Після закінчення аукціонів внесені покупцями грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни об’єктів повертаються усім учасникам аукціону. Покупцям, які придбали об’єкти приватизації, зазначені грошові кошти зараховуються у встановленому
порядку при остаточному розрахунку за придбаний об’єкт приватизації.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімнати № 38, 40 з 8.00
до 16.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (061)
226-07-75, 226-07-76.

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

Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – будівля гаража літ.
«Б-1» загальною площею 54,2 м2.
Адреса об’єкта: 81000, Львівська обл., Яворівський р-н, м. Яворів, вул. Котляревського, 3.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області, код
за ЄДРПОУ 02361400. Адреса балансоутримувача: 79019, м. Львів, просп. В. Чорновола, 4.
Відомості про об’єкт: будівля розташована в серединній зоні міста. Рік побудови – орієнтовно 80-ті роки. Висота приміщення – 2,54 м. Стіни цегляні, перекриття –
залізобетон, дерев’яні ворота, підлога – бетон, наявне електроосвітлення. Наявна
оглядова яма. Об’єкт розташований на земельній ділянці, яка перебуває в постійному користуванні Головного управління статистики у Львівській області.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 71 000,00 грн, ПДВ –14 200,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 85 200,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 8 520,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору

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 державної власності –
трансформаторної підстанції

Назва об’єкта незавершеного будівництва: трансформаторна підстанція.
Місцезнаходження: Львівська обл., Бродівський р-н, с. Лагодів, урочище Шкільне, 1. Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: основна двоповерхова
частина 1НФ (250х120х280) довжиною стін (5,2х2+6,3х2) = 23 м, висотою стіни по
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купівлі-продажу згідно з чинним законодавством; подальше відчуження об’єкта
приватизації до моменту зняття з контролю можливе лише за умови збереження
для нового власника зобов’язань, визначених договором, та виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта та нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням
договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 04.12.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 08 грудня 2017 року. Час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325
(зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р.
за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні
у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на
участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

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

Назва об’єкта: підземний склад готової продукції з інженерною інфраструктурою загальною площею 18 306,80 м2 (разом із земельною ділянкою), що не увійшов
до статутного капіталу ВАТ «Ков’ягівське хлібоприймальне підприємство» (ліквідовано). Балансоутримувач: відсутній.
Адреса об’єкта: Харківська обл., Валківський р-н, смт Ков’яги, вул. Заводська, 9а.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: нежитлова будівля підземного
складу готової продукції (літ. П), тамбур (літ. П2), навіси (літ. П1, П3, П4), площадки № 3, 4, 5. Загальна площа об’єкта – 18 306,8 м2. Рік побудови – 1963 (згідно з
технічним паспортом).
До інженерної інфраструктури об’єкта входять: залізничні колії, автодороги, лінія
електропередачі зовнішнього освітлення, зовнішня каналізація, каналізація вигрібна,
зовнішній водопровід, каналізація, огорожа складу із залізобетонних плит.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа земельної ділянки – 7,0419
га, цільове призначення – секція J 11.02 (для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної промисловості, машинобудівної та іншої промисловості). Кадастровий номер
6321255400:03:000:0743.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 2 409 200,00 грн,
у т. ч. вартість земельної ділянки – 1 206 200,00 грн.
ПДВ – 481 840,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 2 891 040,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу, прийняти його у триденний
термін за актом передачі.
2. Здійснити державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, яке
входить до складу об’єкта приватизації, у тому числі державну реєстрацію права
власності на земельну ділянку у встановленому законом порядку.
3. Використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення
згідно з Земельним кодексом України.
4. Забезпечити дотримання санітарно-екологічних норм під час експлуатації
об’єкта згідно з чинним законодавством України та не допускати збереження небезпечних речовин, що можуть призвести до забруднення навколишнього середовища.
5. Надавати РВ ФДМУ по Харківській області необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати
у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.
6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після повної
сплати за об’єкт приватизації за погодженням з РВ ФДМУ по Харківській області.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ
23148337, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 289 104,00 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на
р/р № 37310053001203 в ДКСУ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 23148337, одержувач
коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі
(веб-сайт: http://putb.if.ua) і на електронну адресу: pfg@pfg.if.ua. Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати
на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
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).
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 08 грудня 2017 року, час внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 12.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 04 грудня 2017 р. до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) та (057) 700-75-60 (РВ ФДМУ по Харківській області, м. Харків, майдан
Театральний, 1, 6-й поверх, кімн. 20).

наявні сліди корозії між фланцями та на «ногах» крана. Відсутні редуктори, прожектори та інші деякі дрібні деталі. Фізичний знос крану – 75 %.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 57 879,00 грн. ПДВ – 11 575,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 69 454,80 грн.
Сума грошових коштів 6 945,48 грн, що становить 10 % початкової ціни об’єкта,
вноситься на рахунок одержувача – РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі, р/р № 37317082001233, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача –
Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172.
Додаткову інформацію стосовно об’єкта приватизації можна отримати в РВ
ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі (просп. Ушакова, 47, 2-йповерх,
м. Херсон, 73000, тел. (0552) 22-44-44).
Умови продажу та експлуатації об’єктів: сплата ціни продажу за об’єкт здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу; подальше використання об’єкта визначає покупець; експлуатацію
об’єкта здійснювати відповідно до санітарних, технічних, пожежних та екологічних
норм; подальше відчуження та передача в заставу в період контролю регіональним
відділенням за виконанням умов договорів купівлі-продажу здійснювати виключно за
погодженням з органом приватизації із забезпеченням переходу до нового власника
всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму
(17,00 грн) та кошти під час розрахунку за придбані об’єкти приватизації вносяться
на рахунок одержувача – РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі,
р/р № 37184000001233, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача – Державна
казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 05.12.2017 о 10.00 до 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 01.12.2017 о 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за №1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються
в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу:
auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі Українська універсальна
біржа (вул. Шевченка, 52, м. Полтава, 36039) оригінали заяв на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктами приватизації можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в Українській універсальній біржі (вул.
Шевченка, 52, м. Полтава, 36039, тел. (0532) 56-00-37) та в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі (просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, м. Херсон,
73000, тел. (0552) 22-44-44).

ЧЕРHІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – єдиного майнового комплексу
Новодністровської державної швейно-трикотажної фабрики

Назва об’єкта: козловий кран К-А-5-12 (інв. № 575).
Адреса: Карантинний острів, 1, м. Херсон, 73000.
Балансоутримувач об’єкта: ТОВ «Столична судноплавна компанія».
Відомості про об’єкт: заводський номер 2671, реєстраційний номер 4940, рік
виготовлення – 1968, вантажопід’ємність – 5 т, висота підйому – 6 м, проліт крана –
12 м, швидкість: підйому – 8,0 м/хв., пересування крана – 57 м/хв., пересування
візка – 20 м/хв, підвід живлення електричний, керування – з кабіни кранівника. Загальна маса крана – 23 т. Експлуатація – відкритий майданчик.
Об’єкт перебуває в несправному стані, стан металоконструкцій незадовільний,

Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс Новодністровської державної
швейно-трикотажної фабрики.
Балансоутримувач: Новодністровська державна швейно-трикотажна фабрика.
Код за ЄДРПОУ 25077191.
Місцезнаходження об’єкта: 60236, м. Новодністровськ, Сокирянський р-н,
Чернівецька обл.
Види діяльності об’єкта: виробництво швейних, трикотажних виробів та виробів з текстилю, роздрібна та оптова торгівля тканинами.
Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять 417 од.
основних засобів, у т. ч.: транспортні засоби – 2 од., інші необоротні активи – 415
од. Будівлі та споруди у підприємства відсутні. Основні засоби та запаси підприємства зберігаються в орендованому складі.
Відомості про земельну ділянку: –.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2005 р., продукція не випускається. Станом на 30.09.2017
кредиторська заборгованість становить 199,5 тис. грн; дебіторська – немає; непокритий збиток минулих років – 496,6 тис. грн; обсяг власного капіталу підприємства є від’ємним значенням і становить (–) 3,1 тис. грн; баланс активів і пасивів – 196,4 тис. грн.
За останні три роки підприємство нерентабельне.
Викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище,
утворення і розміщення відходів у підприємства немає.
Чисельність працюючих: 1 особа (в. о. директора).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 7 840,00 грн,
ПДВ – 1 568 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 9 408,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець.
2. Недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством
передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу
законів про працю України) протягом 6 місяців від дати переходу права власності.
3. Новий власник стає правонаступником усіх прав та обов´язків підприємства.
4. Погашення кредиторської заборгованості підприємства, у т. ч.: із заробітної плати; перед бюджетом та Пенсійним фондом України в сумі, яка складеться
на дату купівлі-продажу відповідно до офіційної інформації податкового органу та
Пенсійного фонду України; іншої заборгованості – протягом 36 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу.
5. Створення безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві.
6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
в період чинності зобов’язань здійснюється за погодженням з державним органом
приватизації із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов’язань,
не виконаних покупцем на момент такого відчуження.
7. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
8. У встановленому чинним законодавством порядку покупець зобов’язаний
здійснити державну реєстрацію припинення Новодністровської державної швейнотрикотажної фабрики шляхом її реорганізації протягом 18 місяців від дня переходу
до покупця права власності на об’єкт приватизації.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 940,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Аукціон в електронній формі буде проведено 08.12.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на
електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 р. № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 р. за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв – 04.12.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Необхідна інформація розміщена на сто-

кутах 380+24+280 = 684 см, товщиною стіни в 1,5 цегли. Вікна: 160х60 см – 4 од.,
150х50 см – 2 од. Двері: 160х270 см – 2 од., 120х220 см – 2 шт. Прибудова одноповерхова 1НФ (250х120х65) довжиною стін (5,2х3,8х2) = 12,8 м, висотою стіни по
кутах 280 см, товщиною стіни в 1 цеглу. Вікна: 160х60 см – 2 од. Двері: 160х220 см –
1 од. Фундамент залізобетонний монолітний об’ємом 54 м3, з/б пустотілі плити перекриття типу ПК33-12-8 – 6 шт., з/б пустотілі плити перекриття типу ПК33-15-8 –
1 шт., з/б ребристі плити перекриття типу ПКЖ – 3 шт.; шифер – 54 м2, металеві
решітки – 3,3 м2, металеві сходи – 2,7 м2. Інженерні мережі відсутні.
Земельна ділянка: землі сільськогосподарського призначення.
Ціна об’єкта без ПДВ – 22 386,00 грн, ПДВ – 4 477,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 26 863,20 грн.
Грошові кошти в розмірі 2 686,32 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070, банк
одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: Львівська обл., Бродівський р-н,
с. Лагодів, урочище Шкільне, 1.

Умови продажу:
покупець зобов’язаний повністю розібрати об’єкт та привести земельну ділянку в
належний стан протягом трьох років з моменту підписання акта приймання-передачі,
здійснити передачу земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, у встановленому законом порядку; забезпечення покупцем вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища під час розбирання об’єкта; подальше відчуження
об’єкта незавершеного будівництва можливе лише за умови збереження для нового
власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням; на вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту
завершення розбирання 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.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
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Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 08 грудня 2017 року, час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 04 грудня 2017 р. до 16.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592 (зі змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також, докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви
на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж,
затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
90-квартирного житлового будинку

Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – 90-квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: вул. Сонячна, 26, м. Монастириська, Тернопільська обл.,
48300.
Балансоутримувач: Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: окремостоячий
п’ятиповерховий житловий будинок площею забудови 993,0 м2, загальною площею 4 671,5 м2, висота поверхів – 2,6 м, будівельний об’єм будівлі – 15 590,0 м3,
група капітальності – ІІІ. Об’єкт розташований в межах території населеного пункту в периферійній частині міста в зоні житлової забудови. Об’єкт незавершеного
будівництва перебуває в занедбаному стані, початок його будівництва – понад 25
років тому, припинений будівництвом в 1997 році. Будівля розташована в периферійній частині міста, на відстані 500 м з виїздом на трасу в напрямі обласного
центру. Вхід до будівлі забезпечується з фронтального та дворового фасадів.
Всього в будівлі наявні 4 входи. Під всією будівлею влаштовано підвальні приміщення, входи до яких знаходяться в торцях будинку. Будівля розбита на окремі
дві секції. Наявні окремі входи, що забезпечує автономність секцій. Комунікації
в будівлі – відсутні. Готовність об’єкта – до 38 %. Тому при добудові ОНБ можлива зміна параметрів внутрішніх приміщень. Коефіцієнт забудови земельної
ділянки – 20 %.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,5 га, кадастровий
номер 6124210100:03:001:0895, категорія земель: землі житлової та громадської
забудови, земельні сервітути: не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 1 613 300,00 грн
(один мільйон шістсот тринадцять тисяч триста грн 00 коп.). ПДВ – 322 660,00 грн
(триста двадцять дві тисячі шістсот шістдесят грн 00 коп.)
П о ч а т к о в а ц і н а о б ’ є к т а п р и в а т и з а ц і ї з у р а х у в а н н я м П ДВ  –
1 935 960,00 грн (один мільйон дев’ятсот тридцять п’ять тисяч дев’ятсот шістдесят грн 00 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести
його в експлуатацію з правом зміни первісного призначення протягом п’яти років з моменту підписання акта приймання-передавання об’єкта незавершеного
будівництва.
2. Протягом трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передавання
здійснити державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт незавершеного
будівництва в установленому законом порядку.
3. Протягом одного року з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації до покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт об’єкта незавершеного будівництва згідно з чинним законодавством.
4. Питання землекористування покупець вирішує самостійно відповідно до
вимог чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт незавершеного будівництва.
5. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта приватизації.

6. У разі невиконання умов продажу, договір купівлі-продажу підлягає розірванню в установленому законодавством порядку. При цьому покупець, з яким розірвано договір купівлі-продажу, повертає об’єкт приватизації в державну власність
за актом приймання-передавання, а також відшкодовує державі збитки, завдані
невиконанням умов договору.
7. Забороняється подальше відчуження об’єкта приватизації протягом трьох
років з моменту придбання його покупцем.
8. Після спливу зазначеного терміну відчуження об’єкта приватизації можливе
лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
9. Відсутність погодження державним органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для визнання правочинів щодо такого
відчуження недійсними.
10. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник
об’єкта приватизації зобов’язаний подати державному органу приватизації копії
документів, що підтверджують його право власності.
11. Договори про подальше відчуження об’єкта приватизації, обтяженого
зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають нотаріальному посвідченню.
12. На вимогу продавця покупець зобов’язаний протягом добудови до моменту
введення об’єкта незавершеного будівництва в експлуатацію та підписання акта
підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо про
виконання умов договору.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 193 596,00 грн, що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37313019011911,
одержувач – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372, банк
одержувача – Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37187501900001, одержувач – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за
ЄДРПОУ 14037372, банк одержувача – ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО
838012.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 15 грудня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592 (з внесеними змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа» на електронну адресу: (електронний майданчик: https://www.
utsb.com.ua).
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровсьвого), 51, оф. 11)
оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання
цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні 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 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840 (з внесеними змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 11 грудня 2017 р. до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування в робочі дні. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, кімн. 504 тел. (0352) 25-04-87.

ЧЕРHІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
під розбирання об’єкта незавершеного будівництва державної
власності – молочно-тваринницької ферми на 200 голів великої
рогатої худоби, що перебувала на балансі ТОВ «Олексіївське»
(державну реєстрацію товариства припинено)

Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
молочно-тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби, що перебувала
на балансі ТОВ «Олексіївське» (державну реєстрацію товариства припинено).
Місцезнаходження об’єкта: вул. Б. Хмельницького, 21а, с. Новоолексіївка, Сокирянський р-н, Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – молочнотваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби розташована на околиці
села Новоолексіївка, на відстані 100 м до дороги місцевого значення.
На будівельному майданчику розпочато будівництво:
1. Родильна на 25 корів з приміщенням для молодняку на 220 голів – не завершена будівництвом одноповерхова будівля Н-подібної форми. Частково змонтований фундамент правого та лівого блоку та стіни висотою близько 1 м. Технічний
стан – незадовільний.

2. Корівник на 200 голів – не завершена будівництвом будівля Н-подібної форми, що складається з двох дворядних корівників на 100 корів кожний, між якими
знаходиться молочний блок. Змонтований фундамент, стіни, колони. На правому
корпусі корівника змонтовані прогони. Технічний стан – незадовільний.
3. Кормоцех – не завершена будівництвом двоповерхова прямокутна будівля.
Зведений фундамент, зроблена кладка стін, на 1-му поверсі змонтовані перемички,
на 2-му поверсі не закінчена кладка стін. Технічний стан – незадовільний.
4. Санпропускник на 15 осіб – зведено фундамент, виконана кладка стін, внутрішні перегородки, змонтовано та накрито дах з шиферу. Внутрішні та зовнішні
поверхні стін частково оштукатурені. Технічний стан – незадовільний.
Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не охороняється, огорожа відсутня.
На будівельному майданчику є придбані для об’єкта незавершеного будівництва
матеріали, вироби, конструкції, завезені на майданчик і не використані для будівництва,
зокрема залізобетонні балки – 2 шт., які знаходяться біля кормоцеху. Балки тривалий
час знаходились на відкритому будівельному майданчику, тому використання їх за призначенням без технічних випробувань неможливе та економічно недоцільне.
Технічний стан об’єкта – незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка сільськогосподарського
призначення окремо не відведена. Орієнтовна площа земельної ділянки всього –
0,8459 га, у т. ч. під забудовою – 0,2620 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 31 723,00 грн
(тридцять одна тисяча сімсот двадцять три гривні 00 коп.), у т. ч.: не завершених
будівництвом будівель молочно-тваринницької ферми на 200 голів великої рогатої худоби – 31 223,00 грн (тридцять одна тисяча двісті двадцять три гривні 00
коп.); матеріалів, виробів і конструкцій, завезених на будівельний майданчик для
об’єкта незавершеного будівництва і не використаних для будівництва, – 500,00
грн (п’ятсот гривень 00 коп.).
ПДВ – 6 344,60 грн (шість тисяч триста сорок чотири гривні 60 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 38 067,60 грн
(тридцять вісім тисяч шістдесят сім гривень 60 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний розібрати об’єкт незавершеного будівництва та привести земельну ділянку, на якій розташований об’єкт, в належний стан (провести
рекультивацію) відповідно до вимог чинного законодавства протягом 3 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва.
2. Під час розбирання об’єкта незавершеного будівництва забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
3. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту закінчення розбирання та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівліпродажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору.
4. Подальше використання земельної ділянки після розбирання об’єкта незавершеного будівництва покупець визначає самостійно відповідно до цільового
призначення згідно з вимогами чинного законодавства України.
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 для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 3 806,76 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 08 грудня 2017 року Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на
електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 04 грудня 2017 року до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщена на сторінці регіонального відділення:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Державна служба
статистики України

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

найменування

02359395, Головне управління статистики у Вінницькій області, м. Вінни- Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення на
ця, вул. Хмельницьке шосе, 15, тел. (0432) 52-57-70
11-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий нозагальна пло- вартість майна за незалеж- максимально можмісцезнаходження
мета використання
мер майна
ща, м2
ною оцінкою, грн
ливий строк оренди
–
м. Вінниця, вул. Хмельниць30,94
193 613,00
2 роки
Розміщення відділу освіти Вінницької районної державке шосе, 15
ної адміністрації

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Державна служба
статистики України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
02359662, Головне управління статистики у Волинській області, 43025, м. Луцьк,
вул. Шопена, 12, тел.: (0332) 78-56-70, 78-56-71

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна пло- вартість майна за незалеж- максимально можмета використання
ща, м2
ною оцінкою, грн
ливий строк оренди
02359662.1.АААДЕЕ767 43025, Волинська обл., м. Луцьк,
8,3
46 812,00
2 роки 364 дні
Розміщення громадської організації без провадженвул. Шопена, 12
ня підприємницької діяльності

реєстровий номер майна

Частина адміністративної
будівлі

місцезнаходження

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

1 Міністерство освіти і науки
України
2 Міністерство освіти і науки
України
3 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
4 Державне космічне агентство
України
5 Державне космічне агентство
України
6 Міністерство культури України

02500221, Державний Дніпропетровський ливарно-механічний завод, м. Дніпро, вул.
Марата, 2
ДПТНЗ «Дніпропетровський центр професійної освіти», м. Дніпро, вул. Верещагіна,
103, тел. (056) 724-15-01
05410777, Державне підприємство «Дніпродіпрошахт», Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Європейська, 15, тел. (056) 756-82-09
14308368, ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова», м. Дніпро, вул. Криворізька, 1, тел.
34-39-04
14308368, Державне підприємство «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський
хімічний завод», м. Павлоград, вул. Заводська, 44, тел. (0563) 21-10-00, 21-10-08
02174170, Державне підприємство «Криворізький державний цирк», м. Кривий Ріг,
вул. ХХІІ Партз’їзду, 10, тел. (0564) 92-88-92, 92-89-02

7 Міністерство внутрішніх справ
України

08592141, ГУ МВС України в Дніпропетровській області, м. Дніпро, вул. Троїцька, 20а, Нежитлове вбудоване
тел. 756-51-30
приміщення

реєстровий
номер майна
Інформація
відсутня
Інформація
відсутня
–

місцезнаходження

Нежитлове вбудоване
м. Дніпро, вул. Мічуприміщення
ріна, 9
Нежитлове вбудоване
м. Дніпро, просп. Д. Яворприміщення
ницького, 32
Нежитлові вбудовані
м. Дніпро, вул. Європейприміщення
ська, 15
Нежитлове вбудоване РМЙЙМК015 м. Дніпро, вул. Кривоприміщення
різька, 1
Нежитлове вбудоване АААЖБВ464 м. Павлоград, вул. Заприміщення
водська, 44
Частина нежитлових
–
м. Кривий Ріг,
вбудованих приміщень
вул. В. Матусевича,10
–

м. Дніпро, вул. Сергія
Єфремова, 21

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна пло- вартість майна за неза- максимально можмета використання
ща, м2
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
155,8
323 908,00
2 роки 11 місяців Інше використання державного майна (виробництво)
39,8

79 282,00

41,47

380 114,00

30,0

265 411,00

120,2

241 482,00

119,0;
10,0

423 988,00

35,85

293 110,00

2 роки 11 місяців Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із
ксерокопіювання документів
2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на площі, що не використовується
для провадження підприємницької діяльності
2 роки 11 місяців Розміщення фінансової установи
2 роки 11 місяців Інше використання нерухомого майна (підсобне приміщення – роздягальня для співробітників підприємства)
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім
товарів підакцизної групи; розміщення торговельного об’єкта з продажу
непродовольчих товарів
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів
телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви подаються в окремому конверті
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
В оголошенні орендодавця – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від 08.10.2017 № 88 (1108) на стор. 6, щодо об’єкта
поз.11 мету використання слід читати: «Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів та розміщення кафе, що здійснює продаж товарів підакцизної групи».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

загальна площа, м2

вартість майна за
максимально можмета використання
незалежною оцінливий строк оренди
кою, грн
66 500,00
2 роки 360 днів Розміщення офіса

1 Державна служба статистики 02359981, Головне управління статистики у Донецькій області, 84506, Донецька Нежитлове вбудоване приміщення 1-го
02359981.1. АААДЕЕ859
Донецька обл., м. Волноваха,
23,6
України
обл., м. Бахмут, вул. Захисників України, 7, тел. (0627) 48-20-19
поверху будівлі
вул. Гагаріна, 21
2 Державна фіскальна служба 39292197, Державна фіскальна служба України, МСП, 04655, м. Київ, Львівська Нежитлове вбудоване приміщення 2-го
39292197. 107. ЦФКМДШ055
85700, Донецька обл., м. Волнова85,5
261 600,00
2 роки
Розміщення шкіл, курсів з навчання
України
площа, 8, тел. (044) 272-51-59
поверху адмінбудівлі
ха, вул. Менделєєва, 4
водіїв автомобілів
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються в окремому конверті
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

№ 90 (1110)

15 листопада 2017 року

4
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство інфраструктури України
2 Міністерство охорони здоров’я України
3 Київська обласна
державна адміністрація

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київська
обл., м. Бориспіль, тел.: ( 044) 281-74-96, 281-70-22
33949175, ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 5 Міністерства охорони здоров’я України», 07101, Київська обл., м. Славутич,
вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7, тел. (04579) 2-30-18
14372952, Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської обласної державної адміністрації, 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 21, тел. (044) 430-01-10

реєстровий
номер майна

найменування
Частина приміщення № 2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D»;
частина приміщення № 226 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D»
Нежитлове приміщення
Будівля складу літ. «А»;
будівля складу літ.«Б»;
будівля прохідної літ. «Г»

–
–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за максимально
загальна
незалежною оцін- можливий строк
місцезнаходження
мета використання
площа, м2
коюбез ПДВ, грн
оренди
Київська обл., м. Бориспіль,
2,0;
180 453,00;
2 роки 11 місяців Розміщення банкоматів
Аеропорт
2,0
180 453,00
Київська обл., м. Славутич,
18,0
89 280,00
2 роки 11 місяців Розміщення аптечного пункту
вул. 77- ї Гвардійської дивізії, 7

21960370

Київська обл., м. Біла Церква,
бульв. Олександрійський, 45а
(50-річчя Перемоги, 45а)

193,5;
533,1;
48,7

418 000,00;
1 037 000,00;
100 000,00

2 роки 11 місяців Розміщення: складів в будівлях складу (літ.«А та літ.«Б»);
торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів,
крім товарів підакцизної групи, в будівлі прохідної

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15,РВ ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО луганській ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу управління
з/п
1 Міністерство освіти
і науки України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета
місцезнаходження
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
використання
00208736, Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум Східноукраїнського національного університету імені Во- Нежитлове вбудоване приміщення на 1-му поверсі триповер–
Луганська обл., м. Сєверодо8,5
17 809,00
2 роки 364 дні
Розміщення
лодимира Даля, 93413, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Центральний, 72, тел. (06452) 4-42-44, 4-24-67 хового головного учбового корпусу (інв. № 101310002)
нецьк, просп. Центральний, 72
станом на 31.07.2017
буфету
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, РВ ФДМУ по Луганській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право
його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

1 Міністерство оборони
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
35123222, Філія «Одеське управління військової торгівлі «Концерну «Військторгсервіс», вул. Армійська, 10а, м. Одеса, 65063, тел. (048) 714-39-26

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна пло- вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
ща, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
Нежитлове приміщення другого поверху нежитло- 33689922.32. АААЖЛБ512 вул. Д. Коротченка, 2в, м. Перво11,7
17 053,00
2 роки 364 дні
Розміщення кабінету нігтьовової будівлі комбінату побутового обслуговування
майськ, Миколаївська обл.
го сервісу
найменування

реєстровий номер майна

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ по Миколаївській області (6-й поверх, кімн.
37-38) та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел. (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі
надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п
1

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична
найменування
адреса, контактний телефон)
РВ ФДМУ по Хар- Відсутній
Нежитлові приміщення одноповерхової будівлі магазину, устаткування (18
ківській області
од.), малоцінні швидкозношувальні предмети (13 од.), тара та товар (165 од.)
Назва органу
управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн вий строк оренди
–
Харківська обл, Харківський р-н,
174,0
152 308,00
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товам. Мерефа, вул. Конституції, 48а
рів підакцизної групи (145,0 м2)та торгівлі підакцизними товарами (29,0 м2)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ орендодавця – РВ ФДМУ в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу управління
з/п
1

Державна служба статистики України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса контактний телефон)
02362664, Головне управління статистики у Херсонській області, 73027,
Херсонська обл., м. Херсон, вул. Філатова, 24, тел. (0552) 22-42-54

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
загальна площа, м2
мета використання
номер майна
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Частина нежитлового приміщення на 1-му по- 16927800 Херсонська обл., смт Чаплинка,
Розміщення офіса фермерського господарства
17,8
29 842,00
2 роки 11 місяців
версі адміністративної будівлі
вул. Грушевського,12б
найменування

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

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п
1

Назва органу
управління
Міністерство культури
України

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

найменування

23564969, Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець», вул. П’ятницька, 9, Приміщення Гончарської башти
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., 32301, тел. (03849) 2-31-16
(охоронний договір № 727/6)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалеж- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
ною оцінкою, грн
строк оренди
23564969.1.АААДДЛ177; вул. Вали, 1а, м. Кам’янець-Подільський,
70,8
893 700,00
2 роки 11 місяців
Розміщення музею
Хмельницька обл., 32300

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на
один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

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

Назва органу управління

1 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
2 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

найменування

00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної Приміщення 2-го поверху
інформації в хімічній промисловості», бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, тел. (0472) 33-68-95
4-поверхової адміністративної будівлі
00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної Частина приміщень 1-го поінформації в хімічній промисловості», бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, тел. (0472) 33-68-95
верху 5-поверхової будівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
–
бульв. Шевченка, 205,
20,2
92 600,00
2 роки 364 дні
Розміщення суб’єкта господарювання, що провадить
м. Черкаси
турагентську діяльність, або інша діяльність в офісних приміщеннях
–
бульв. Шевченка, 205,
58,8
298 900,00
2 роки 364 дні
Технічне обслуговування та ремонт офісної техніки
м. Черкаси
або інша діяльність в офісних приміщеннях

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на
один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
з/п

Назва органу управління

1 Державна служба статистики
України
2 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України

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

найменування

21680000, Головне управління регіональної статистики, 01601,
м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6, тел. 287-60-35
04726917, ДП «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут
транспортного будівництва «Київдіпротранс», 01032,
м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, тел.: 288-24-44, 246-47-05

Нерухоме майно – нежиле приміщення на 1-му
поверсі 9-поверхової адміністративної будівлі
Нерухоме майно – нежиле приміщення № 519
корпус «Б» п’ятий поверх

максимально
загальна вартість майна за неможливий строк
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн
оренди
21680000.1.АААДЕЖ 528 м. Київ, вул. Еспла21,6
419 800,00
2 роки
Розміщення громадської організації на площі, що не виконадна, 4-6
станом на 31.08.2017
11 місяців
ристовується для провадження підприємницької діяльності
38488780.1.ВССЧГН021 м. Київ, вул. С. Пет17,0
306 000,00
1 рік
Розміщення офіса
люри, 15
станом на 31.07.2017

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

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

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Кропивницький, адреса: 25006, м. Кропивницький, пров. Училищний, 8.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення загальною площею 29,11 м2 в буд. № 56 (будівля 1966 року побудови) військового містечка № 25 за адресою: Кіровоградська обл., Олександрівський
р-н, смт Лісове.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства України, становить 368,97 грн на місяць (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; компенсація орендодавцю податку за
землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту орендованого майна за
власний рахунок; страхування орендованого майна на користь балансоутримувача; здійснення заходів щодо захисту навколишнього середовища з дотриманням
екологічних норм експлуатації приміщення; дотримання вимог перепусткного
режиму військової частини; встановлення приладів обліку комунальних послуг
за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної
плати внесенням завдатку у розмірі, не меншу ніж дві місячні орендні плати; використання приміщення буд. № 56 під розміщення буфету, що здійснює продаж
товарів підакцизної групи.
Для участі в конкурсі учасник надає на розгляд комісії документи згідно з вимогами наказу ФДМУ та Міністерства оборони України від 26.07.2000 № 1549/241,
наказів ФДМУ від 25.04.07 № 667 та від 16.05.07 № 768, від 15.01.08 № 30, наказу
Міністерства оборони України від 29.09.2015 № 518.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20
календарних днів з моменту публікування цієї інформації. Телефон для довідок (0522) 27-79-06.

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Одеси про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Одеси,
адреса: 65014, м. Одеса, вул. Єврейська, 13.
 Назва об’єкта і його місцезнаходження: відкритий технічний майданчик
загальною площею 30,0 м2 на території військового містечка № 217 за адресою:
м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 14.
Мета оренди – розміщення торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи, – 25,0 м2; розміщення торговельних об’єктів
з продажу непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів – 5,0 м2.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, становить 459,71 грн без урахування ПДВ на місяць
(базовий місяць розрахунку – червень 2017 року).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:

15 листопада 2017 року

найбільший розмір орендної плати; компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна;
виконання ремонту майна за власний рахунок; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної
плати внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; визначення мети використання; документи, визначені
наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності»; зобов’язання (пропозиції) виконання умов конкурсу та додаткові
пропозиції; пропозиції щодо гарантії оплати орендної плати (розмір завдатку);
відомості про учасника конкурсу:
для учасників, що є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріально копії установчих
документів; звіт про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з
урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку від учасника
конкурсу про те, що проти нього не порушено справу про банкрутство;
для учасників, що є фізичними особами: копію документів, що посвідчують
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану
представнику фізичної особи; копію ідентифікаційного номера; свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; декларацію про
доходи; довідку про взяття на облік платника податків.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з написом
«На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – 10 днів з дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Конкурс буде проведено через 20 днів з дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон для довідок з питань конкурсу (048) 722-14-34.

ІНФОРМАЦІЯ
Макарівської КЕЧ району про проведення конкурсу на право оренди
нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Макарівська КЕЧ
району, адреса: 12265, Житомирська обл., Радомишльський р-н, смт Городок,
вул. Поштова, 23.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військове майно – нежитлові приміщення № 1-22, 1-23 загальною площею 122,9 м2 в будівлі № 22
військового містечка № 6 за адресою: Житомирська обл., Радомишльський р-н,
смт Городок, вул. Поштова, 22, рік забудови – 1968.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30.06.2017
становить 262 514,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати за базовий місяць оренди – серпень 2017 рік становить 3 284,70 грн за умови використання приміщень
під розміщення кафе з продажу підакцизних товарів.
Балансоутримувач: Макарівська КЕЧ району.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство оборони України.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною платою за базовий місяць

оренди – серпень 2017 р., що становить 3 284,70 грн (без ПДВ), але не нижчий ніж
передбачено постановою КМУ від 04.10.1995 № 786, зі змінами та доповненнями. Своєчасна (щомісяця до 15 числа поточного місяця) в повному обсязі сплата
орендної плати з урахування індексу інфляції.
2. Своєчасне здійснення за власний рахунок капітального та поточного ремонту
орендованого майна без вимоги про відшкодування.
3. Термін оренди – до 3 років з можливою подальшою пролонгацією відповідно
до вимог чинного законодавства.
4. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому екологічними
нормами та правилами пожежної безпеки.
5. Забезпечити орендодавцю доступ на об’єкт оренди з метою перевірки його
стану відповідно до напряму використання за цільовим призначенням.
6. Зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні, хімічні, вибухові,
радіоактивні та легко запалювані матеріали і речовини.
7. Протягом 15 робочих днів після підписання договору встановити прилади
обліку тепло-, енерго-, водопостачання, заключити прямі договори з постачальними організаціями або укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна
та надання комунальних послуг орендарю.
8. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечують у вигляді завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди. Орендар сплачує
завдаток протягом місяця з моменту підписання договору.
9. Заборона передавати орендоване майно в суборенду та без права на приватизацію орендованого майна.
10. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної
оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу замовнику оцінки.
11. Страхування майна на користь орендодавця на суму, не меншу ніж встановлена за незалежною оцінкою.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, зазначені в п. 3.2. наказу
ФДМУ та МОУ від 26 липня 2000 р. № 1549/241, крім того: заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу; документи, що
посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом
копії установчих документів відомості про фінансовий стан (платоспроможність)
учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, що до нього не порушено
справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу,
у тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати
(відображається в проекті договору оренди); техніко-економічне обґрунтування
оренди (варіанти поліпшення орендованого майна).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу за наявності) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – 30 днів з дня опублікування цієї інформації.
Конкурс буде проведено на 31-й календарний день (якщо він є робочий)
з дня опублікування цієї інформації в Макарівській КЕЧ району за адресою:
Житомирська обл., смт Городок, вул. Поштова, 23.
Документи приймаються за адресою: 12265, Житомирська обл., Радомишльський р-н, смт Городок, вул. Поштова, 23.
Додаткову інформацію можна отримати у інженера з орендних відносин або
за тел. (041-32) 4-23-47.
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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’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено
до проведення незалежної оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – підвальне приміщення під будівлею їдальні (М-2) загальною площею 250,8 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТДВ «АТП 10706». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45006, Волинська обл., м. Ковель, вул. Володимирська, 154.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-00-57.
Телефакс замовника конкурсу (0332)24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
–. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком: –. 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, 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): 30.11.2017.
Платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області.
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).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується РВ ФДМУ по Волинській області, у разі якщо вартість
надання послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напрямку 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях, 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 Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію
щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та
інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях
оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до
виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 26.09.2017
№ 10-59-18295 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у IІ кварталі 2017 року» середнє значення ціни послуг з оцінки
майна, що склалися для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів
нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних
пристроїв) – 2,4 тис. грн. Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що
розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись інформація, зазначена в таблиці «Визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки» (лист ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493). Подібними об’єктами до об’єкта є нерухоме майно –
приміщення, частини будівель загальна площа яких більше 100,0 м2.
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 05.12.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої
дати проведення конкурсу (включно).

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

 1. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 4,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Конструкторське бюро «Південне ім. М. К.
Янгеля». Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізька, 3. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ПАТ КБ «Приват Банк».
 2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 88,44 м2.
Балансоутримувач: Новомосковський коледж НМетАУ. Адреса: м. Новомосковськ,
вул. Зелінського, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропетровській області Платник – ФОП Саєнко Д. В.
 3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 30,1 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпро, вул. Академіка Янгеля, 14. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Перепічай Н. Л.
 4. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет».
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 34б. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Лавська О. А.
 5. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет».
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Лавська О. А.
 6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 131,2 м2.
Балансоутримувач: Автогосподарство ГУМВС України в Дніпропетровській області.
Адреса: м. Дніпро, вул. Куп’янська, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Пустовалов О. Г. Дата оцінки – 01.12.2017.
 7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 1 032,0 м2.
Балансоутримувач: Автогосподарство ГУМВС України в Дніпропетровській області.
Адреса: м. Дніпро, вул. Куп’янська, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ НТЦ «Галлак». Дата оцінки – 01.12.2017.
 8. Назва об’єкта: гараж площею 49,2 м2. Балансоутримувач: Криворізький
професійний гірничо-металургійний ліцей. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 13. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Вуфко Р. О.
 9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 118,08 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Робоча, 166. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – МКЗК «Дніпровська дитяча музична школа
№ 6 ім В. І. Скуратовського».
 10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 99,3 м2. Балансоутримувач: ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медикосоціальних проблем інвалідності МОЗУ». Адреса: м. Дніпро, пров. Радянський,
1а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ТОВ «Центр Томографії».
 11. Назва об’єкта: нежитлові приміщення № 1, 6, ІІ на 1-му поверсі в
літ. А-3 загальною площею 113,6 м2. Адреса: м. Дніпро, вул. Свєтлова, 20. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Дата оцінки – 30.11.2017.
 12. Назва об’єкта: нежитлові приміщення 3-го поверху № 301-309 в літ.
А-4 загальною площею 137,6 м2. Адреса: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги (Горького),
10/14. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації
шляхом продажу на аукціоні. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Дата оцінки – 30.11.2017.
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 13. Назва об’єкта: об’єкт державної власності групи А – об’єкт нерухомого майна – будівля, головний корпус (пункт харчування) А-2 загальною
площею 328,5 м2, замощення-І, огорожа № 1, ворота № 2-4. Балансоутримувач: ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Підгородне, вул. Центральна, 63п. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Дата оцінки – 30.11.2017.
 14. Назва об’єкта: об’єкт державної власності групи А  – нежитлове
приміщення № 56 загальною площею 45,8 м2 у житловому будинку № 21
літ. А-4 на 1-му поверсі. Балансоутримувач: ПрАТ «Дніпропетровська пересувна механізація колона № 246». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
вул. Дзвінка, 21, прим. 56. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Дата оцінки – 30.11.2017.
 15. Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі загальною площею
182,5 м2, вимощення І, огорожа № 1, 2. Балансоутримувач: ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Жовтнева,
27/1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації
шляхом продажу на аукціоні. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Дата оцінки – 30.11.2017.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи,
в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на
виконання таких робіт; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; інформацію про претендента за
встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені керівником СОД та засвідчені печаткою.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт та терміну виконання робіт (у календарних днях) (до уваги
приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення
та архівної роботи за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10,
до 24 листопада 2017 р.
Конкурс відбудеться 30.11.2017 о 10.00 у регіональному відділенні,
телефон для довідок (056) 744-11-51.

ДОНЕЦЬКА область
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Донецькій області в інформації про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності
за адресою: м. Харків, просп. Любові Малої, 93, Новобаварський р-н (кадастровий номер 6310137900:11:001:0038), опублікованій у газеті «Відомості приватизації» від 08.11.2017 № 88 (1108) на стор. 3, розмір земельної ділянки слід читати:
«усього: 0,8547 га».

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

 1. Площадка відкритого типу площею 750,0 м2 та приміщення площею
22,1 м2 будівлі, що обліковується на балансі ДП «Івано-Франківський військовий
ліспромкомбінат», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Ребета, 6. Запланована
дата оцінки: 31.10.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ТОВ «Дніпромет».
 2. Частина приміщення загальною площею 156,5 м2 першого поверху будівлі, що обліковується на балансі Вищого професійного училища № 13,
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Пасічна, 10а. Запланована дата оцінки:
31.10.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП Терешко І. Р.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг
з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати 2,4 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в
яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право
на надання таких послуг; інформація про претендента за встановленою формою
(відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента
містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств
тощо), іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні
та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових
відносинах з претендентом, а також залучаються ним до надання послуг з оцінки
та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
до участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки
майна за напрямами з оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315. Телефон
для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, тел. для довідок 55-31-39.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
№
з/п
1

2

3

4

Вид варПлатник
Замовник
тості
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
Гідроспоруди ставків № 171, 175, 176, 178,
30.11.17
Ринкова ТОВ «Скви- РВ ФДМУ по
179 за адресою: Київська обл., Сквирський р-н,
раплемриб- Київській обс. Красноліси, що перебувають на балансі ТОВ
госп»
ласті
«Сквираплемрибгосп»
Гідроспоруди ставків № 163, 165, 166, 167,
30.11.17
Ринкова ТОВ «Скви- РВ ФДМУ по
168, 169 за адресою: Київська обл., Сквирраплемриб- Київській обський р-н, с. Рогізна, що перебувають на багосп»
ласті
лансі ТОВ «Сквираплемрибгосп»
Гідроспоруди ставків № 180, 190, 172, 173, 174, 30.11.17
Ринкова ТОВ «Скви- РВ ФДМУ по
192, 193, які розташовані за адресою: Київська
раплемриб- Київській обобл., Сквирський р-н, с. Рогізна, що перебувагосп»
ласті
ють на балансі ТОВ «Сквираплемрибгосп»
Гідроспоруди ставків № 186, 187, 188, 182,
30.11.17
Ринкова ТОВ «Скви- РВ ФДМУ по
183, 189 за адресою: Київська обл., Сквирраплемриб- Київській обський р-н, с. Рогізна, що перебувають на багосп»
ласті
лансі ТОВ «Сквираплемрибгосп»
Назва об’єктів

Дата оцінки

Продовження таблиці

№
Вид варНазва об’єктів
Дата оцінки
Платник
Замовник
з/п
тості
2
5 Нежитлове приміщення площею 15,3 м
30.11.17
Ринкова ФОП
РВ ФДМУ по
за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. СуУваренко Київській обворова, 3, що перебуває на балансі Головного
В. М.
ласті
управління державної служби статистики України у Київській області
6 Технічний майданчик площею 11,6 м2 за адре- 30.11.17
Ринкова ТОВ «лайф- РВ ФДМУ по
сою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Гагаріна, 9,
селл»
Київській обна балансі Відокремленого підрозділу Національласті
ного університету біоресурсів і природокористування України «Ірпінський економічний коледж»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
7 Частина твердого покриття площею 2,0 м2 пар- 30.11.17
Ринкова ТОВ «Еко- РВ ФДМУ по
кувального майданчика для короткострокового
зарядка» Київській обперебування транспортних засобів «D1» (інв.
ласті
№ 47887) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
8 Будівля ЗМ корпус № 37 площею 1 084,0 м2
30.11.17
Ринкова ТОВ «ЧОР- РВ ФДМУ по
за адресою: Київська обл., м. Чорнобиль,
НОБИЛЬ- Київській обвул. Богдана Хмельницького, 1, що перебуває на
ВЕЛ.КОМ» ласті
балансі ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»
9 Нежитлові приміщення в будівлі складу матеріалів 30.11.17
Ринкова ФОП Кирпа РВ ФДМУ по
площею 103,2 м2 за адресою: Київська обл.,
Віктор Ан- Київській обдрійович ласті
м. Бориспіль, вул. Запорізька, 18, що перебувають на балансі Бортницького міжрайонного
управління водного господарства ім. Гаркуші М. А.
10 Нежитлове приміщення площею 14,3 м2
30.11.17
Ринкова ФОП Пєту- РВ ФДМУ по
на 1-му поверсі адміністративного будинку
хова Зінаїда Київській обза адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. КиГригорівна ласті
ївська, 286, що перебуває на балансі Броварської об’єднаної державної податкової інспекції
головного управління ДФС у Київській області
11 Гідротехнічні споруди ставків № 197, 200
30.11.17
Ринкова ФОП
РВ ФДМУ по
за адресою: Київська обл., Володарський р-н,
Дем’янчук Київській обс. Рубченки, що перебувають на балансі ДП
Іван Петро- ласті
«Укрриба»
вич
12 Частина нежитлового підвального приміщення 30.11.17
Ринкова ФОП
РВ ФДМУ по
площею 143,0 м2 за адресою: м. ПереяславОстапенко Київській обАндрій Сер- ласті
Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького,
гійович
95, що перебувають на балансі Броварської
об’єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Київській області
13 Майданчик загальною площею 60 000,0 м2
30.11.17
Ринкова ТОВ «ГРІН РВ ФДМУ по
за адресою: Київська обл., м. Чорнобиль,
ДЕВЕКиївській обвул. Кірова, 31 (поряд з КДП та КПП «Лелів»),
ЛОПМЕНТ ласті
що перебуває на балансі ДСП «Екоцентр»
ЛТД»
14 Приміщення №78 площею 4,0 м2 на 3-му
30.11.17
СпеціПАТ «МАР- РВ ФДМУ по
поверсі пасажирського термінала «D» (інв.
альна
ФІН БАНК» Київській об№ 47578) за адресою: Київська обл., м. Борисласті
піль, ДП «Міжнародний аеропорт 2Бориспіль»,
що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
15 Нежитлова будівля площею 47,0 м2 за адресою: 30.11.17
Ринкова ФОП Не- РВ ФДМУ по
Київська обл., м. Вишневе, вул. Балукова, 24,
красова
Київській обна балансі Національної поліції України
О. І.
ласті
Визначення вартості об’єкта для погодження розрахунку орендної плати (за
заявою від сторонньої організації)
16 Частина металевої площадки площею 4,0 м2
30.11.17
Ринкова ПрАТ «ВФ ДСП «Чорна відмітці 85,0 м несучої башти димової труби
Україна»
нобильська
виробничо-опалювальної котельні (інв. № 272)
АЕС»
за адресою: Київська обл., м. Прип’ять, промплощадка ДСП ЧАЕС, що перебуває на балансі
ДСП «Чорнобильська АЕС»
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація
про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних
підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері
оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються
ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація,
стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта,
на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу
управління персоналом та проходження державної служби РВ ФДМУ по Київській
області не пізніше, ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 07.12.2017 об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Симона
Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, тел. для довідок 200-25-36.

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

 Назва об’єкта оцінки: цілісний майновий комплекс державного підприємства «Ордена Трудового Червоного Прапора державний скляний завод «Пролетарій». Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Мічуріна,
1. Балансоутримувач: ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій». Мета оцінки:
визначення розміру збитків, нанесених державі, внаслідок неналежного зберігання
державного майна. Телефон замовника конкурсу (06452) 4-23-48. Електронна адреса замовника конкурсу: lugansk@spfu.gov.ua. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.10.2017. Платник: РВ ФДМУ по Луганській області. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюється: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами):
нежитлові будівлі – 27 од.; транспортні засоби – 10 од., споруди – 16 од.; передавальні
пристрої – 16 од.; обладнання – 132 од.; інше рухоме майно – 3 од.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких
робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; інформацію про претендента за встановленою формою.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка
цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних
активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» за спеціалізацією 2.1
«Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, крім прав на об’єкти інтелектуальної власності».
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях, для об’єктів
ЦМК – не більше 15 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації інформації
про оголошення конкурсу о 10.00 в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою:
93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області
не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби
Народів, 32а. Телефон для довідок (06452) 4-23-48.
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ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності

 Назва об’єкта оцінки: будівля учбового корпусу (літ. «Ж-1») інв. № 4 площею 435,1 м2, будівля майстерні (літ. «В-1») інв. № 126 площею 227,3 м2,
навіс (літ. «З-1») інв. № 387 площею 102,5 м2, навіс (літ. «І-1») інв. № 388
площею 169,3 м2 (реєстровий № майна 38758091.1.ЩССРСЛ261). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Личаківська, 27а. Балансоутримувач: УДП
«Укрінтеравтосервіс». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Личаківська, 27а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.10.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «ТКД-ПОСТАЧ».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 26.09.2017 № 10-59-18295) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IІ кварталі 2017 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 400,00 грн для
нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
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) по кожному об’єкту оцінки
окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через
14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації державної власності

 Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлове
приміщення, гараж Б-1, площею 20,1 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Управління державної казначейської служби у Перемишлянському районі Львівської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 81200, Львівська
обл., Перемишлянський р-н, м. Перемишляни, вул. Галицька, 28. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом
продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017. Платник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Львівській області.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до нього (лист ФДМУ від 26.09.2017 № 10-59-18295) рекомендована максимальна ціна
надання послуг з оцінки майна, що склалася у IІ кварталі 2017 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 400,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацях 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
в 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 документального забезпечення та роботи
з документами для службового користування 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 необхідно 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. Телефон для довідок (032)
261-62-14.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення
площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі літ. «Б-3» – новий аеровокзал.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач:
ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Шп’єлик Євгенія Богданівна.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі головного корпусу загальною площею 200,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл.,
Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1. Балансоутримувач:
Львівський державний аграрний університет. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Володимира
Великого, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «ВФ Україна».
 3. Назва об’єкта оцінки: будівля столярного цеху, позначена в технічному паспорті під літ. Ж-1, площею 183,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Академіка Підстригача, 2. Балансоутримувач (Орендодавець): ДП
«Львівський державний ювелірний завод». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Академіка Підстригача, 2. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ДП «Львівський державний ювелірний завод».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 26.09.2017 № 10-59-18295) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IІ кварталі 2017 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 400,0 грн для
дахів, нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
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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) по кожному об’єкту оцінки
окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт цивільного захисту – протирадіаційне
укриття, яке під час приватизації не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Рафалівське хлібоприймальне підприємство», правонаступником якого є ПрАТ «Рафалівське хлібоприймальне підприємство». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПрАТ «Рафалівське хлібоприймальне підприємство» (код за
ЄДРПОУ 00955762). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 34371, Рівненська обл.,
Володимирецький р-н, смт Рафалівка, вул. Залізнична, 9. Мета проведення оцінки:
визначення розміру збитків. Телефон замовника конкурсу (0362) 62-33-18. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Рафалівське хлібоприймальне підприємство» (лист ПрАТ «Рафалівське хлібоприймальне підприємство»
від 08.11.2017 № 12). Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: 34371, Рівненська обл., Володимирецький р-н, смт Рафалівка,
вул. Залізнична, 9. Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Правовий режим земельної
ділянки: державна власність. 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): 30.09.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення навчального корпусу № 1
площею 13,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний
університет «Острозька академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська
обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника
конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Нестерук Наталія Костянтинівна. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій: відсутня. Розмір земельної ділянки, усього:
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
інформація відсутня. Наявність об’єктів , відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в 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, виданого відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів,
які містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву,
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору (після отримання необхідної документації).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подавати до РВ ФДМУ по Рівненській області
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Об’єкти оренди.
1.1. Окреме індивідуально визначене майно: група інвентарних об’єктів у кількості 270 од. (машини, обладнання, малоцінні необоротні активи, робочий одяг).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Харківський національний
автомобільно-дорожній університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Пушкінська, 106. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта
згідно з положенням (національними стандартами) оцінки майна та Методикою
оцінки об’єктів оренди, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.08. 1995 № 629, для відображення її в договорі оренди та використання під час
розрахунку орендної плати. Інформація про замовника: Харківський національний
автомобільно-дорожній університет, 7003866. Платник: ТОВ «Сутра Харків».
1.2.
Інформація
Найменування об’єкта оцінки, площа,
№
Мета проведен- про замовмісцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач Дата оцінки
ника/платз/п
ня оцінки
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
ника
1 Частина холу № 2 (за технічним паспортом) на 1-му На дату
Визначення
ФОП Чубуповерсі 5-поверхової будівлі навчального корпусу за- укладення
вартості об’єкта кова В. В.
гальною площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. договору на оренди з метою
Ювілейний, 65г, що перебуває на балансі Харківсько- проведення передачі в
го національного технічного університету сільського незалежної оренду
господарства імені Петра Василенка, 00493741, тел.: оцінки
(057) 700-38-88, 700-39-14
2 Частина холу № 9 (за техпаспортом) на 1-му поверсі На дату
Визначення
ФОП Чубу4-поверхової будівлі навчального корпусу, пам’ятка укладення
вартості об’єкта кова В. В.
архітектури, загальною площею 4,0 м2 за адресою:
договору на оренди з метою
м. Харків, вул. Різдвяна, 19, що перебуває на балансі проведення передачі в
незалежної оренду
Харківського національного технічного університеоцінки
ту сільського господарства імені Петра Василенка,
00493741, тел.: (057) 700-38-88, 700-39-14
3 Частина холу № 22 (за техпаспортом) на 1-му поверсі На дату
Визначення
ФОП Чубу4-поверхової будівлі навчального корпусу, пам’ятка укладення
вартості об’єкта кова В. В.
архітектури, загальною площею 4,0 м2 за адресою:
договору на оренди з метою
м. Харків, просп. Московський, 45, що перебуває на проведення передачі в
балансі Харківського національного технічного універ- незалежної оренду
ситету сільського господарства імені Петра Василен- оцінки
ка, 00493741, тел.: (057) 700-38-88, 700-39-14
4 Частина холу № 3 (за техпаспортом) на 1-му поверсі На дату
Визначення
ФОП Чубу3-поверхової будівлі навчального корпусу, пам’ятка укладення
вартості об’єкта кова В. В.
архітектури, загальною площею 4,0 м2 за адресою:
договору на оренди з метою
м. Харків, вул. Мироносицька, 92, що перебуває на проведення передачі в
балансі Харківського національного технічного універ- незалежної оренду
ситету сільського господарства імені Петра Василен- оцінки
ка, 00493741, тел.: (057) 700-38-88, 700-39-14

Продовження таблиці

Інформація
Найменування об’єкта оцінки, площа,
№
Мета проведен- про замовмісцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач Дата оцінки
ника/платз/п
ня оцінки
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
ника
5 Частина холу № 6 (за техпаспортом) на 1-му поверсі На дату
Визначення
ФОП Чубу3-поверхової будівлі навчального корпусу, пам’ятка укладення
вартості об’єкта кова В. В.
архітектури, загальною площею 4,0 м2 за адресою:
договору на оренди з метою
м. Харків, вул. Алчевських, 44, що перебуває на ба- проведення передачі в
лансі Харківського національного технічного універси- незалежної оренду
тету сільського господарства імені Петра Василенка, оцінки
00493741, тел.: (057) 700-38-88, 700-39-14
6 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
19.11.17
Визначення
АК
одноповерхового будинку трансформаторної підстанції
вартості об’єкта «Харків(інв. № 4086, літ. «З-1») загальною площею 160,6 м2
з метою продо- обленерго»
вження договору
за адресою: м. Харків, вул. Отакара Яроша, 18, що пеоренди
ребувають на балансі Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут організації і механізації шахтного будівництва», 40336737, тел. 340-22-12
7 Частина покрівлі 4-поверхової будівлі пожежно05.12.17
Визначення
ТОВ
го депо (інв. № 10310012, літ. Ж-4, реєстровий
вартості об’єкта «ТриМоб»
№ 38631015.5.ШХРСЮЖ031) загальною площею
з метою продо8,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Кандаурова, 47,
вження договору
оренди
що перебуває на балансі Головного управління Державної служби Украйни з надзвичайних ситуацій у
Харківській області, 38631015, тел. 719-89-93
8 Частина покрівлі 5-поверхової будівлі пожежно05.12.17
Визначення
ТОВ
го депо (інв. № 10310008, літ. А-5, реєстровий
вартості об’єкта «ТриМоб»
№ 38631015.140.МТЧУРМ039) загальною площею
з метою продо9,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Зернова, 4а, що певження договору
оренди
ребуває на балансі Головного управління Державної
служби Украйни з надзвичайних ситуацій у Харківській
області, 38631015, тел. 719-89-93
9 Частина фойє першого поверху 7-поверхової будівлі 15.10.17
Визначення
ФОП
Університетського стоматологічного центру загальвартості об’єкта Нечипоренною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, просп.
з метою продо- ко С. О.
вження договору
Перемоги, 51, що перебуває на балансі Харківського
оренди
національного медичного університету, 1896866,
тел. 705-07-11
10 Нежитлові приміщення на 1-му поверсі та у підвалі
25.01.18
Визначення
ДП
адміністративної будівлі загальною площею 607,6 м2
вартості об’єкта «ГІПРОз метою продо- КОКС»
за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 41, що певження договору
ребувають на балансі Державної фіскальної служби
оренди
України, 39292197, тел. (044) 272-51-59
11 Група інвентарних об’єктів – комплекс будівель і спо- 17.11.17
Визначення
ТОВ
руд Печенізького лісництва № 1 загальною площею
вартості об’єкта «СВЯТО129,68 м2, у т. ч.: кордон-дім (інв. № 01000002, літ.
з метою продо- БОР»
вження договору
«Б») площею 67,4 м2; погріб (інв. № 01100001, літ.
оренди
«Е») площею 27,68 м2; вольєр для диких тварин (інв.
№ 0100005, літ. «Ж») площею 11,7 м2; силосховище
(інв. № 01200004, літ. «М») площею 16,5 м2; сховище
для шкіри (інв. № 01100007, літ. «Т») площею 3,4 м2;
туалет (інв. № 01100007, літ. «У») площею 3,0 м2; антена (інв. № 01200001, літ. «Ш») – 1 од. за адресою:
Харківська обл., Печенізький р-н, с/р Печенізька,
що перебуває на балансі ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство», 00993069, тел. (05746) 9-30-90
12 Нежитлові приміщення – частина кімн. № 1-38
05.10.17
Визначення
ФОП
(службова) на першому поверсі 9-поверхової будівлі
вартості об’єкта Білодід О. О.
гуртожитку № 6, інв. № 82316, літ. «В-9», реєстроз метою продовий № 02071139.1.ЧПППИЕ036, загальною площею
вження договору
6,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Л. Свободи, 53,
оренди
що перебувають на балансі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 02071139,
тел. 704-92-93
13 Нежитлові приміщення – частина кімн. № ХХІХ (під05.10.17
Визначення
ФОП
собне) на цокольному поверсі 7-поверхової будівлі
вартості об’єкта Білодід О. О.
гуртожитку, інв. № 82581, літ. «В-7», реєстровий
з метою продо№ 02071139.1.ЧПППИЕ048, загальною площею 8,0 м2
вження договору
оренди
за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 104е, що перебувають на балансі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 02071139, тел. 704-92-93
14 Частина технічного поверху (4,0 м2) та частина покрів- 13.12.17
Визначення
ТОВ «ЛАЙФлі (11,6 м2) у 12-поверховій будівлі виробничого корвартості об’єкта СЕЛЛ»
з метою продопусу (інв. № 4) загальною площею 15,6 м2 за адревження договору
сою: м. Харків, вул. Космічна, 21а, що перебувають
оренди
на балансі Українського державного проектного інституту «Укрміськбудпроект», 2497980, тел. 47-40-51
15 Нежитлові приміщення – кімн. 11, 12 на 1-му поверсі 29.09.17
Визначення
ФОП Ледвоповерхової будівлі гаража (інв. № 4, літ. «И-2»)
вартості об’єкта бединець
загальною площею 30,8 м2 за адресою: м. Харків,
з метою продо- Р. С.
вження договору
вул. Кибальчича, 12а, що перебувають на балансі ДУ
оренди
«Державний науково-дослідний і проектний інститут
основної хімії» (НІОХІМ), тел. 700-01-23
16 Нежитлові приміщення – частина кімн. № 39 (май05.10.17
Визначення
ФОП
стерня) на першому поверсі 16-поверхової будівлі
вартості об’єкта Білодід О. О.
гуртожитку № 5, інв. № 82553, літ. «А-16», реєстроз метою продовий № 02071139.1.ЧПППИЕ036, загальною площею
вження договору
8,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Перемоги, 57,
оренди
що перебувають на балансі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 02071139,
тел. 704-92-93
17 Нежитлові приміщення – кімн. № 25 на першому
11.10.17
Визначення
ТОВ «ТБ
поверсі 4-поверхової адміністративної будівлі (з
вартості об’єкта СЛОБОЖАНпідвалом), інв. № 10310014, літ. «Б-4», загальною
з метою продо- ЩІНА»
площею 6,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Шевченка,
вження договору
оренди
26, що перебувають на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Харківській області, 40112097,
тел. 707-35-00
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів (копії договорів на виконання робіт з оцінки та копії актів
приймання-передавання робіт з оцінки) щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією відносно досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки). Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 26.09.2017
№ 10-59-18295 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної
оцінки майна у III кварталі 2017 року» для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема,
декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення
передавальних пристроїв), – 2,4 тис. грн, комплексу будівель та споруд – 10,8 тис. грн;
об’єкта незавершеного будівництва – 8,1 тис. грн; цілісного майнового комплексу –
20,8 тис. грн; необоротних активів – 44,2 тис. грн; об’єкта аукціону (один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до 1 000 м2 (1 га); окремо
розташованої будівлі; земельної ділянки площею до 10 000 м2 (1 га) – 7,2 тис. грн; визначення розміру збитків, завданих державі, – 6,2 тис. грн; легкових транспортних засобів – 1,4 тис. грн; гідротехнічних споруд – 9, 4 тис. грн; пакет акцій – 5,0 тис. грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5
днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі
необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою:
м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після
опублікування цієї інформації. Тел. для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Найменування об’єкта оцінки, площа,
№
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
з/п
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

Дата оцінки

1 Нежитлові приміщення – кімн. № 3,7 (за техпаспортом) 13.09.17
на 1-му поверсі одноповерхової господарської будівлі
гаражів, літ. «Б», загальною площею 101,5 м2 за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Р. Люксембург, 22а,
що перебувають на балансі Управління поліції охорони в
Харківській області, 40108955, тел. 768-08-05
2 Нежитлове приміщення – кімн. № 1-14 на 2-му поверсі
На дату
2-поверхової адміністративно-управлінської будівлі загаль- укладення
ною площею 17,2 м2 за адресою: Харківська обл., Зміїв- договору на
ський р-н, м. Зміїв, вул. Адміністративна, 25, що перебуває проведення
на балансі Головного управління статистики у Харківській незалежної
оцінки
області, 02362629, тел.: (057) 706-26-16, 706-25-88

№ 90 (1110)

Мета проведення оцінки

Інформація
про замовника/платника
ФОП Лампадов М. О.

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди
ВизначенПП «Будкор»
ня вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

7
Продовження таблиці

Інформація
про замовДата оцінки
ника/платника
3 Об’єкти нерухомого державного майна: одноповерхо- На дату
ВизначенТОВ «Ренва нежитлова виробнича будівля прохідної загальною укладення
ня вартості
тал інвест
площею 22,8 м2; одноповерхова нежитлова виробнича договору на об’єкта орен- строй»
будівля складу, літ. «Б-1», загальною площею 225,1 м2; проведення ди з метою
незалежної передачі в
одноповерхова нежитлова виробнича будівля складу
оцінки
оренду
з допоміжними будівлями та спорудами загальною
площею 304,4 м2, загальною площею 552,3 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт Безлюдівка,
вул. Піщана, 9, що перебувають на балансі Харківського
обласного управління водних ресурсів, 01038594,
тел. (057) 701-01-83

Найменування об’єкта оцінки, площа,
№
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
з/п
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

Мета проведення оцінки

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів (копії договорів на виконання робіт з оцінки та копії актів
приймання-передавання робіт з оцінки) щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією відносно досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки). Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 26.09.2017
№ 10-59-18295 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної
оцінки майна у III кварталі 2017 року» для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема,
декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення
передавальних пристроїв), – 2,4 тис. грн, комплексу будівель та споруд – 10,8 тис. грн;
об’єкта незавершеного будівництва – 8,1 тис. грн; цілісного майнового комплексу –
20,8 тис. грн; необоротних активів – 44,2 тис. грн; об’єкта аукціону (один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до 1 000 м2 (1 га); окремо
розташованої будівлі; земельної ділянки площею до 10 000 м2 (1 га) – 7,2 тис. грн; визначення розміру збитків, завданих державі, – 6,2 тис. грн; легкових транспортних засобів – 1,4 тис. грн; гідротехнічних споруд – 9, 4 тис. грн; пакет акцій – 5,0 тис. грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5
днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі
необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою:
м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після
опублікування цієї інформації. Тел. для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

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’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: частина холу першого поверху адмінбудівлі площею 3,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Апеляційний суд
Чернігівської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Гетьмана
Полуботка, 2. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 16,4 м2 будівлі
спортивного комплексу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 8-й
Навчальний центр Державної спеціальної служби транспорту. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 18. Платник робіт з оцінки: ФОП
Щуковська Н. Г.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
12,9 м2 першого поверху чотириповерхової адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба України
та перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Прилуцької об’єднаної
державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Чернігівській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 214.
Платник робіт з оцінки: філія – Чернігівське обласне управління АТ «Ощадбанк».
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів,
просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.11.2017. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Максимальна вартість послуг – 2 200,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

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.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 5 000,00 грн.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

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

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
61,8 м2 першого поверху чотириповерхової будівлі гуртожитку № 1. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Прилуцький агротехнічний коледж.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська,
180а. Платник робіт з оцінки: ФОП Лебедь В. О.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 38,0 м2 на другому поверсі адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності, 14. Платник робіт з оцінки: приватний нотаріус Рожець. А. П.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення лінійного
апаратного залу (ЛАЗ) площею 1,0 м2 будівлі АРС Чернігівського комплексу
ЗНС. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний структурний
підрозділ Київський районний центр «Київцентраеро» Державного підприємства обслуговування повітряного руху України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, 12, Аеропорт «Шестовиця». Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ДАТАГРУП».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля площею 21,0 м2 першого поверху будівлі навчального корпусу (будинку коледжу). Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Академія Державної пенітенціарної служби.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Гонча, 34. Платник робіт з
оцінки: ФОП Петришин О. В.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 7,5 м2
на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 1. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95. Платник робіт з
оцінки: ФОП Токар Д. Г. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області
(14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18.
Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення
оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.11.2017. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Максимальна вартість послуг – 2 200,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

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

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом продажу
на аукціоні. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Платник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: державна частка у статутному капіталі публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний
банк» (ПАТ «Промінвестбанк») у розмірі 0,0001 %. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 01001, м. Київ, пров. Т. Шевченка, 12. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) товариства – 40 617 682,94 тис. грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 30.11.2017.
Конкурс відбудеться 29 листопада 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 23 листопада 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 29 листопада 2017 року».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,

 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди (за заявою від
сторонньої організації).
ро- Орієнтовна
№ Назва об’єкта Площа, м2 Адреса об’єкта оцінки Балансоутри- Платник
біт з оцінки дата
з/п
оцінки
мувач
оцінки
об’єкта
1 Нежитлове примі13,0
м. Київ, вул. Лаврська, 10
щення горища та (у т. ч. 10,0
частина даху
та 3,0)
2 Нерухоме майно
838,1 Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Королівка, б/в «Дубрава»

ДП «НКММК
«Мистецький
арсенал»
ДП «КДЗ «Буревісник»

ПрАТ
«Київстар»

31.10.17

ПП
30.11.17
«Огородник
і К»

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
Плоз/п Назва об’єкта оцінки ща, м2
1 Нежитлові при249,3
міщення
2 Нежитлове примі67,0
щення – об’єкт культурної спадщини
3 Нежитлове примі10,5
щення – об’єкт культурної спадщини
4 Нежитлове при136,9
міщення

Адреса об’єкта
оцінки
м. Київ, вул. Механізаторів, 6
м. Київ,
вул. БульварноКудрявська, 21
м. Київ,
вул. БульварноКудрявська, 21
м. Київ,
вул. Флоренції,
1/11
м. Київ, вул. Гарматна, 2

Балансоутримувач
ДП «Спецагро»

Платник робіт з
оцінки об’єкта
ТОВ «Кіно Хостел
Груп»
ДП «ПІ «Укрме- ФОП Комарова
тротунельпроект» Г. С.

Орієнтовна
дата оцінки
31.10.17
31.10.17

ДП «ПІ «Укрме- ТОВ «ІНТЕЛЕКТ 31.10.17
тротунельпроект» 4 ДЖІ СЕРВІС
Україна»
ДП «УКРІНВЕСТ- ТОВ «Управля- 31.10.17
БУД»
юча компанія
«Ксенко»
5 Нежитлове при18,9
ДП «ВО «КиївТОВ «Підпри31.10.17
міщення
прилад»
ємство «Тавріда
Електрик Україна»
6 Частина нежитлового
2,0
м. Київ, вул. Пи- НПУ ім. М. П.
ПАТ АБ «Укргаз- 31.10.17
приміщення
рогова, 9
Драгоманова
банк»
7 Частина нежитлового
2,0
м. Київ, вул. Тур- НПУ ім. М. П.
ПАТ АБ «Укргаз- 31.10.17
приміщення
генєвська,
Драгоманова
банк»
8 – 14
8 Нежитлові при324,0 м. Київ, вул. Тур- НПУ ім. М. П.
ФОП Овсієнко
30.11.17
міщення
генєвська, 3 – 9 Драгоманова
М. О.
 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Назва
№
Пло- Адреса об’єкта
Платник робіт з Орієнтовна
об’єкта
Балансоутримувач
з/п
ща, м2
оцінки
оцінки об’єкта дата оцінки
оцінки
1 Нежитлові
приміщення
2 Частина нежитлового
приміщення
3 Нежитлові
приміщення
4 Нежитлове
приміщення

28,9 м. Київ, вул. Гар- ДП «ВО «Київприлад»
ТОВ «Естатех»
30.11.17
матна, 2
1,0 м. Київ,
НТУУ «Київський політех- ТОВ «Діджитал
30.11.17
вул. Борщагів- нічний інститут
Медіа Системс»
ська, 115/3
ім. І. Сікорського»
201,9 м. Київ, просп. ДВ «Преса України» ДУС ПП «Україна мо- 30.11.17
Перемоги, 50
лода»
17,0 м. Київ,
Київська центральна
ТОВ «Оксомат- 30.11.17
вул. Межигірбасейнова стоматологічна Трейд»
ська, 43
поліклініка
Конкурси відбудуться 29 листопада 2017 року о 15.00 в РВ ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 23 листопада 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки
окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 29 листопада 2017 року».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина нежитлового приміщення) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення горища та
частина даху є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв
мобільних операторів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення – об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять
культурну цінність.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Хмельницькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбувся 27.06.2017

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – приміщення
площею 15,3 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на
балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області, за адресою: вул.
Шевченка, 14, м. Ізяслав, Хмельницька обл. визнано ФОП Паніка Юрія Олександровича. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн (без урахування ПДВ),
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – приміщення
ремонтно-будівельної дільниці загальною площею 108,6 м2 у будівлі складськогосподарського корпусу, що обліковується на балансі Подільського державного
аграрно-технічного університету, за адресою: вул. Шевченка, 13 (вздовж вул.
Пушкінської), м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. визнано ТОВ «Поділля
Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ),
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – частина приміщення технічного поверху площею 12,0 м2 та одне антено-місце на даху
адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Хмельницького обласного
центру зайнятості, за адресою: вул. Володимирська, 109, м. Хмельницький визнано ТОВ «Поділля – Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без
урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – приміщення диспетчерської гаража на 150 авто-місць загальною площею 75,1 м2, що
обліковується на балансі ДП «Новатор», за адресою: вул. Молодіжна, 15, м. Хмельницький визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки –
2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – будівля
корпусу № 28 (розчинного вузла) площею 285,5 м2, що обліковується на балансі
ДП «Новатор», за адресою: вул. Тернопільська, 17, м. Хмельницький визнано ПП
«Консалтінг сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 3600,00 грн. (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Хмельницькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбувся 29.06.2017

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення
площею 742,8 м2 у будівлі складу майна цивільної оборони 2-ї групи, що обліковується на балансі Управління з питань цивільного захисту населення Хмельницької
обласної державної адміністрації, за адресою: вул. Карла Маркса, 11а, с. Чотирбоки, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. визнано ПП «ТЗК – Експерт». Вартість
виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення
площею 11,5 м2 на четвертому поверсі будівлі поліклініки, що обліковується на
балансі Державної установи «Територіальне медичне об’єднання МВСУ по Хмельницькій області», за адресою: вул. Проскурівського підпілля, 112, м. Хмельницький
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визнано ФОП Паніка Юрія Олександровича. Вартість виконання робіт з оцінки –
2 200,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 4 календарні дні.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – приміщення
загальною площею 129,0 м2 (у т. ч. площа загального користування – 24,5 м2) на
першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Управління Державної казначейської служби у Городоцькому районі Хмельницької області,
за адресою: вул. Грушевського, 49, м. Городок, Хмельницька обл. визнано ФОП
Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без
урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – приміщення площею 2,5 м2 на першому поверсі будівлі цеху поштового зв’язку № 6, що
обліковується на балансі Хмельницької дирекції ПАТ «Укрпошта», за адресою: вул.
Соборності, 32, м. Славута, Хмельницька обл. визнано ФОП Паніка Юрія Олександровича. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн (без урахування ПДВ),
строк виконання робіт – 4 календарні дні.
5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – нежитлові
приміщення загальною площею 96,5 м2 (колишнє ательє) на першому поверсі житлового будинку, що обліковуються на балансі Хмельницької філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: вул. Вокзальна, 95, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.
визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00
грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
6. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 247,7 м2 (у т. ч. площа загального користування – 30,1 м2) на другому
поверсі прибудови до житлового будинку, що обліковуються на балансі Хмельницької
філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: вул. Майборського, 13, м. Хмельницький визнано ПП «ТЗК – Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00
грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернівецькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки майна, що відбувся 27.06.2017

Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ТОВ «Оцінка – Інформ».
Назва об’єкта оцінки: частина коридору (І) (зліва від вхідних дверей) площею
2,0 м2 на першому поверсі будівлі спортивного залу (літ. А) за адресою: м. Чернівці,
вул. О. Гузар, 2, що перебуває на балансі ВДНЗ України «Буковинський державний
медичний університет». Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та
строк виконання робіт з оцінки: 1 725,00 (одна тисяча сімсот двадцять п’ять) гривень та 5 (п’ять) календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернігівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
приватизації, що відбувся 21.06.2017

Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – приватизація
об’єкта шляхом продажу на аукціоні):
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту державної власності групи А – грозозахисту, який під час приватизації не увійшов до статутного капіталу та обліковується на балансі ВАТ «Прилуцький ефіроолійний комбінат», за адресою: Чернігівська
обл., м. Прилуки, вул. І. Скоропадського, 95 (вартість виконання робіт з оцінки –
2 180,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна);

ПП «Аксіома» по об’єктах державної власності групи Д:
незавершене будівництво хлібозаводу (без невстановленого обладнання)
разом із земельною ділянкою, що перебуває на балансі Корюківської райспоживспілки, за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Вокзальна, 26а (вартість
виконання робіт з оцінки – 10 670,00 грн, строк – 8 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна),
невстановлене обладнання об’єкта незавершеного будівництва – хлібозаводу,
у складі: виробничий бункер – 13 шт., бак холодної води – 2 шт., бак гарячої води –
1 шт., проміжний бункер – 2 шт., що перебуває на балансі Корюківської райспоживспілки, за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Дудка, 39 (вартість
виконання робіт з оцінки – 2 190,00 грн, строк – 7 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернігівській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбулися 29.06.2017
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ПП «Центр нерухомості – Чернігів» по об’єкту – площадка для розміщення
приймально-передавального обладнання одного оператора мобільно зв’язку (1/5
частина башти радіорелейної лінії зв’язку), що перебуває на балансі відокремленого підрозділу «Атомремонтсервіс» ДП «НАЕК» «Енергоатом», за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Пакуль, вул. Чернігівська, 28 (вартість виконання
робіт з оцінки – 2 180,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту – асфальтове покриття площею 8,0 м2,
що перебуває на балансі філії «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 55 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 180,00
грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг
з оцінки майна);
ПП «КБ-Експерт» по об’єкту – нежитлове приміщення загальною площею
37,5 м2 (у т. ч. корисна – 26,8 м2) чотириповерхової адмінбудівлі, що перебуває
на балансі Північного офісу Держаудитслужби, за адресою: Чернігівська обл.,
м. Носівка, вул. Центральна, 20 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 100,00 грн,
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з
оцінки майна);
ПП «Десна-Експерт-М» по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 79,7 м2 першого поверху чотириповерхової
будівлі гуртожитку № 1, що перебувають на балансі Прилуцького агротехнічного
коледжу, за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 180 (вартість
виконання робіт з оцінки – 2 070,00 грн, строк – 4 календарних дні від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлові приміщення площею 89,6 м2 на третьому поверсі адмінбудівлі, що перебувають на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області,
за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Богуна, 8 (вартість виконання робіт з
оцінки – 2 070,00 грн, строк – 4 календарних дні від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна);
нежитлові приміщення площею 94,2 м2 будівлі кафе-їдальні, що перебувають на балансі Козелецького технікуму ветеринарної медицини Білоцерківського
національного аграрного університету, за адресою: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Сім’ї Розумовських, 41 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 070,00
грн, строк – 4 календарних дні від дати підписання договору про надання послуг
з оцінки майна).
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по м. Києву
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбувся 14.06.2017
№
Назва об’єкта оцінки
з/п
1 Нежитлові приміщення
2 Нежитлові приміщення
3 Нежитлові приміщення
4 Нежитлове приміщення
5 Нежитлові приміщення
6 Нежитлові приміщення
7 Нежитлове приміщення
8 Нежитлове приміщення
9 Нежитлове приміщення
10 Нежитлове приміщення
11 Частина нежитлового
приміщення
12 Нежитлове приміщення
13 Нежитлове приміщення
14 Частина нежитлового
приміщення
15 Нежитлове приміщення – частина
пам’ятки архітектури
16 Нежитлове приміщення
17 Нежитлове приміщення
18 Нежитлові приміщення
19 Нежитлові приміщення
20 Нежитлове приміщення
21 Нежитлові приміщення
22 Частина даху
23 Нежитлове приміщення
24 Частина даху та технічного поверху
25 Частина нежитлових
приміщень
26 Частина даху та технічного поверху
27 Нежитлове приміщення
28 Частина нежитлового
приміщення
29 Частина нежитлового
приміщення

Площа, м2
34,9
36,0
1 928,6
103,0
122,5
276,0

Адреса об’єкта оцінки
м. Київ, вул. Максима
Кривоноса, 2а
м. Київ, вул. Максима
Кривоноса, 2а
м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 1
м. Київ, вул. Полковника Шутова, 13
м. Київ, вул. Максима
Кривоноса, 2а
м. Київ, вул. Білоруська, 24
м. Київ, вул. Іллінська,
9 (КМЦ)
м. Київ, Кловський
узвіз, 13а
м. Київ, вул. Обсерваторна, 25
м. Київ, Пуща-Водиця,
7-а лінія
м. Київ, вул. Т. Шамрила, 4
м. Київ, просп. Голосіївський, 50
м. Київ,
вул. Солом’янська, 1
м. Київ, просп. Комарова, 1
м. Київ, вул. Лаврська, 9

СОД –
переможець
ТОВ «Реноме
Груп»
СПД Чайка
С. О.
ПП «ДУАНТ»

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна, що відбувся 22.06.2017

ТОВ «Реноме
Груп»
ПП «ДУАНТ»

3

3 470

3

5 870

3

3 600

2

3 650

СПД Чайка
С. О.
СПД Чайка
С. О.
ТОВ «Реноме
Груп»
ТОВ «Реноме
Груп»
СПД Чайка
С. О.
ПП «ДУАНТ»

2

3 440

ПП «ДУАНТ»

2

3 480

ПП «ДУАНТ»

2

3 420

ПП «ДУАНТ»

2

3 280

СПД Чайка
С. О.

3

3 400

310,9

ПП «ДУАНТ»

2

4 160

173,8

ФОП Острик
Т. В.
ПП «ДУАНТ»

3

3 750

2

3 700

ПП «ДУАНТ»

3

3 550

ПП «Фірма
«Конкрет»

3

3 450

ПП «ДУАНТ»

2

3 690

ФОП Острик
Т. В.
ПП «ТОМАС &
СІМОНОВА»
СПД Чайка
С. О.

3

3 550

4

3 500

3

3 700

ФОП Рябченко
О. М.
СПД Чайка
С. О.

2

3 550

3

3 800

СПД Чайка
С. О.
ПП «ДУАНТ»

3

3 550

84,4
118,30
66,5
20,0
12,89
37,4
18,6
1,0
38,13

м. Київ, просп. Голосіївський, 50
м. Київ, просп. Повітрофлотський, 94
185,6
м. Київ, просп. Повітрофлотський, 76б
50,85
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1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на відм. +27,3м площею 8,36 м2 та частина зовнішньої поверхні стіни з відм. +29,0 м до відм. + 45,3 м
загальною площею 22,64 м2 будівлі дозувально-акумулюючих бункерів. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Вугільна компанія «Краснолиманська», код за ЄДРПОУ 31599557. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., Покровський р-н, смт Новоекономічне, вул. Степова, 1. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу –
ТОВ «Майнекс». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 685
грн, строк виконання – 3 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 6,0 м2 у
будівлі насосної станції № 2 та частина поверхні залізобетонної опори площею
0,294 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Слов’янське міжрайонне управління водного господарства, код за ЄДРПОУ 05430780. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., Слов’янський р-н, c. Богородічне, вул. Партизанська,
б. 55. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гапотченко А. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з
оцінки – 2 100 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 28,6 м2
першого поверху будівлі спального корпусу профілакторію. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВП «Шахта «1-3 «Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» (код за ЄДРПОУ 33426253). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Новогродівка, вул. Паркова, 8. Мета проведення оцінки: визначення вартості
майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 060 грн,
строк виконання – 3 календарних дні.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 7,9 м2 другого поверху адміністративно-господарських приміщень будівлі гуртожитку. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Дружківський технікум Донбаської державної
машинобудівної академії (код за ЄДРПОУ 00173367). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Соборна, 26. Мета проведення оцінки:
визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з
оцінки – 2 040 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
5. Назва об’єкта оцінки: Єдиний майновий комплекс Державного комерційного торгового підприємства «Комбінат шкільного харчування». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 85327, Донецька обл., м. Мирноград, мкр-н Молодіжний, буд. 58.
Мета проведення оцінки: проведення незалежної оцінки об’єкта згідно з чинним
законодавством України для продажу на аукціоні з умовою збереження профілю
(виду) діяльності. Переможець конкурсу – ФОП Оніщенко В. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 19 700 грн, строк виконання – 15 календарних днів.
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з
метою виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних
ділянок, що відбувся 27.06.2017

Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Харків, просп. Льва Ландау, 62в, Немишлянський р-н (кадастровий номер
6310138500:04:010:0016). Мета проведення оцінки: визначення ціни продажу
земельної ділянки комунальної власності. Переможець конкурсу – ТОВ «Інститут
Правового Консалтингу». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1 700 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Достоєвського, 5, Основ’янський р-н (кадастровий номер
631013880:06:058:0037). Мета проведення оцінки: визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Переможець конкурсу – ТОВ «Інститут Правового Консалтингу». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки –
1 950 грн, строк виконання – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна, що відбувся 04.07.2017

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Волинській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,
якого буде залучено до проведення незалежної оцінки
державного майна, який відбувся 27.06.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна:
частина учбово-лабораторного корпусу № 3 площею 5,0 м2 за адресою: 43024,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. С. Ковалевської, 29 визнано ФОП Малащицьку О. Г.;
мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для продовження дії договору оренди; ціна виконання робіт з оцінки – 960,00
грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина корпусу № 1 площею 132,6 м2 за адресою: 43010, Волинська обл.,
м. Луцьк, просп. Волі, 53 визнано ФОП Малащицьку О. Г.; мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 200,00 грн та строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів;
група інвентарних об’єктів: будинок контори загальною площею 126,25 м2;
склад для фуражу загальною площею 93,50 м2; склад для фуражу загальною площею 74,75 м2; цегляна конюшня загальною площею 209,0 м2; асфальтована площадка загальною площею 3 000,0 м2 за адресою: 43006, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Андрія Марцинюка, 7 визнано ТОВ «Волинь-експерт»; мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди; вартість робіт з оцінки – 9 000,00 грн та строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів;
котельня площею 75,64 м2 і теплотраса протяжністю 340 пог. м за адресою:
44600, Волинська обл., смт Маневичі, вул. Андрія Снітка, 48 визнано ТОВ «Волиньексперт»; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати для укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 2 000,00
грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина приміщення головного корпусу № 2 площею 101,1 м2 за адресою:
45100, Волинська обл., м. Рожище, вул. Незалежності, 62 визнано ПП «ТСА Захід»; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати для укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 089,00
грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина будівлі агрохімлабораторії площею 430,8 м2 за адресою: 43017, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Мамсурова, 8 визнано ПП «ТСА Захід»; мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 188,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Волинській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,
якого буде залучено до проведення незалежної оцінки
державного майна, який відбувся 04.07.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна:
частина гаража площею 17,2 м2 за адресою: 43001, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Шевченка, 41 визнано ТОВ «Волинь-експерт»; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди; ціна виконання робіт з оцінки – 1 200,00 грн та строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів;
група інвентарних об’єктів, а саме: будинок консервного цеху загальною площею 759,2 м2; овочесховище загальною площею 929,4 м2 за адресою: 44500, Волинська обл., м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська, 42 визнано ТОВ «Волиньексперт»; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати для укладення договору оренди; ціна виконання робіт з оцінки –
5 000,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
група інвентарних об’єктів, а саме: консервний цех 3-2 загальною площею
1 457,6 м2; склад склотари Л-1 загальною площею 530,6 м2; склад паливомастильних матеріалів загальною площею 158,8 м2; гаражне приміщення загальною
площею 199,6 м2; автогараж К-1 загальною площею 545,2 м2 за адресою: 44101,
Волинська обл., смт Ратне, вул. Гранична, 31 визнано ТОВ «Волинь-експерт»; мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди; ціна виконання робіт з оцінки – 8 000,00
грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина нежитлового приміщення (магазин) площею 100,4 м2 за адресою: 43005,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Івана Огієнка, 20 визнано ФОП Малащицьку О. Г.; мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати
для укладення договору оренди; ціна виконання робіт з оцінки – 1 260 грн та строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина нежитлового приміщення (магазин) площею 145,9 м2 за адресою: 43005,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Івана Огієнка, 20 визнано ФОП Малащицьку О. Г.;
мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди; ціна виконання робіт з оцінки – 1 260,00 грн
та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
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1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
128,7 м2 навчально-виробничих майстерень навчального корпусу № 3 ДДПУ.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Донбаський державний
педагогічний університет» (код за ЄДРПОУ 38177113). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 1. Мета проведення
оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість
послуг з оцінки – 2 090 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
1,0 м2 першого поверху будівлі пожежного депо. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: 3 державний пожежно-рятувальний загін ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області (код за ЄДРПОУ 38242758). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Таганрозька, 56. Мета
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 040 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення площею 9,9 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВП «Шахта «Центральна» ДП
«Мирноградвугілля», код за ЄДРПОУ ВП 33839076. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 85320, Донецька обл., м. Мирноград, вул. Центральна, б. 13. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП
Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 060
грн, строк виконання – 3 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для здійснення незалежної оцінки майна, що відбувся 04.07.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки майна визнано приватне підприємство «Експерт-СервісКонсалт» по об’єкту приватизації групи А – окреме індивідуально-визначене майно – будівля колишньої їдальні площею 1 331,6 м2 разом із земельною ділянкою, що
перебуває на балансі МПП «Гранд», за адресою: Житомирська обл., м. Коростень,
вул. Шевченка, 50а (вартість виконання – 10 000,00 грн, строк виконання – 10 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з
метою продажу об’єкта приватизації (разом із земельною ділянкою) на аукціоні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 22.06.2017

Для проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності групи А – гідротехнічних споруд ставка, місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл.,
Ужгородський р-н, на території Ірлявської сільської ради за межами населених
пунктів (сіл Ірлява, Андріївка, Чабанівка) урочище «Кадобець», балансоутримувач – відсутній, з метою приватизації щляхом продажу на аукціоні переможцем
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт-Центр», на таких
умовах: вартість послуг – 8 000,00 грн, термін виконання – 10 днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки майна, що відбувся 22.06.2017

Для проведення незалежної оцінки:
вбудованих приміщень (поз. 113, 114 на плані) загальною площею 18,5 м2 на першому поверсі будівлі літ. А/ поліклініки, лікарні літ. А, А/, Д, місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 12 з метою укладення договору оренди переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В., на
таких умовах: вартість послуг – 2 000,00 грн, термін виконання – 5 днів;
частини даху башні площею 5,0 м2 та частини приміщення поз. 1-15 площею
5,0 м2 першого поверху адмінбудівлі-гаражів літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Мічуріна, буд. 1в з метою укладення договору
оренди переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П.
на таких умовах: вартість послуг – 1 811,00 грн, термін виконання – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 27.06.2017

Для проведення незалежної оцінки: частини покрівлі будівлі навчальнолабораторного корпусу літ. «А» площею 45,0 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14 з метою продовження договору
оренди переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр», на таких умовах: вартість послуг – 2 200,00 грн, термін виконання – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 29.06.2017

Для проведення незалежної оцінки:
виробничого будинку АЗС (літ. Й) майнового комплексу «Ремонтна база АТП
«ЗВВО», інвентарний номер 11213 (у т. ч. операторна (літ. Й), навіс (літ. Ї), цистерни

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

Т. м. Утеченко
(дополіграфічна підготовка)

Адреса редакції:

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

№ 9-12, гравійна площадка площею 1 000,0 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Калини, вул. Леніна, 220б з метою укладення договору
оренди переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр», на таких умовах: вартість послуг – 3 500,00 грн, термін виконання – 5 днів;
майнового комплексу (рибника) – господарська будівля літ. Б загальною площею 116,10 м2 (приміщення 1 площею 20,3 м2, приміщення 2 площею 30,2 м2, приміщення 3 площею 16,9 м2, приміщення 4 площею 48,7 м2), будівля охорони літ. В
площею 6,1 м2, басейни І – VІ площею 708,8 м2 .х6=4 252,8 м2, басейн VІІ площею
708,8 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Калини,
вул. Миру, 2 з метою укладення договору оренди переможцем конкурсу визнано
суб’єкта оціночної діяльності ПП «Експерт-Центр», на таких умовах: вартість послуг – 6 500,00 грн, термін виконання – 5 днів;
частини першого поверху адмінбудинку (корпус 14) літ. Р площею 176,9 м2
(прим. № 7-15), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Тячівський р-н,
смт Дубове, вул. Заводська, 8 з метою укладення договору оренди переможцем
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті-О», на таких умовах:
вартість послуг – 2 080,00 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованого приміщення поз. 2-8 площею 19,4 м2 другого поверху адмінбудинку літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., смт Великий Березний,
вул. Шевченка, 29 з метою продовження договору оренди переможцем конкурсу
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Лендєл Л. І., на таких умовах: вартість
послуг – 1800,00 грн, термін виконання – 5 днів;
частини нежитлового приміщення (поз. 45 за планом) площею 2,5 м2 першого
поверху навчально-лабораторного корпусу літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14 з метою продовження договору
оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності ФОП Лендєл Л. І.,
на таких умовах: вартість послуг – 2 000,00 грн, термін виконання – 4 днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки майна, що відбувся 11.07.2017

Для проведення незалежної оцінки:
вбудованих нежитлових приміщень будівлі літ. «А’» поз. 1, 3, 4, 5, 8, 9 загальною площею 297,5 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Капушанська, 142 з метою продовження договору оренди переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Бізнес-Експерт», на таких умовах:
вартість послуг – 1 800,00 грн, термін виконання – 5 днів;
вигородженої частини позиції 15 першого поверху адмінбудинку (літ. А) площею
15,0 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Миру,
41 з метою продовження договору оренди переможцем конкурсу визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ПП «Експерт-Центр», на таких умовах: вартість послуг –
1 990,00 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 22,1 м2 (поз. 1-2) на
першому поверсі п’ятиповерхової адмінбудівлі (літ. А), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Недецеї, 2 з метою продовження договору оренди
переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шатун С. Г., на
таких умовах: вартість послуг – 2 210,00 грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованого нежитлового приміщення поз. 1-21 адмінбудинку літ. А-А′
площею12,3 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Іршавський р-н,
с. Кушниця, вул. Центральна, 22 з метою продовження договору оренди переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт-Центр», на таких
умовах: вартість послуг – 1 990,00 грн, термін виконання – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки майна
№
з/п

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

1 Об’єкт приватизації: нежитлове приміщення загальною площею 106,0 м2, що орендується ФОП
Полатайчук Л. М. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
78665, Івано-Франківська обл., Косівський р-н,
смт Кути, пл. Шевченка, 4а; визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки з метою його приватизації
шляхом викупу орендарем з урахуванням проведених невід’ємних поліпшень
2 Частина стіни загальною площею 2,4 м2 адмінбудівлі, що обліковується на балансі Івано-Франківської
дирекції ПАТ «Укрпошта», за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Січових Стрільців, 13б; визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для продовження
договору оренди
3 Колиба-павільйон площею 31,0 м2 Женецького
природно науково-дослідного відділення, що обліковується на балансі Карпатського національного природного парку, за адресою: с. Татарів Яремчанської
міської ради Івано-Франківської області, визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
4 Частина нежитлового приміщення загальною площею 10,0 м2 на горищі (мансарда) в
адміністративно-офісному будинку з лабораторними приміщеннями, що обліковується на балансі
Івано-Франківського науково-дослідного експертнокриміналістичного центру МВС України, за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14;
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
укладення договору оренди
5 Приміщення площею 30,7 м2 на першому поверсі
адмінбудівлі, що обліковується на балансі Головного
управління статистики в Івано-Франківській області,
за адресою: Івано-Франківська обл., м. Надвірна,
вул. Грушевського, 18; визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди
6 Приміщення загальною площею 83,3 м2 на першому
поверсі адмінбудівлі, що обліковується на балансі
Івано-Франківської філії НДІ «ДІПРОМІСТО»
ім. Ю. М. Білоконя, за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. І. Франка, 4; визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди
7 Частина даху площею 20,0 м2 адміністративнолабораторного корпусу № 6А, що обліковується на балансі державного підприємства «Виробниче об’єднання
«Карпати», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 201; визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для продовження договору оренди

Вартість
виконання
робіт,
грн
ТОВ «Ека- 2 200
Захід»

СОД – пеДата проведенреможець
ня конкурсу
конкурсу
21.06.17

Строк
виконання
робіт
(дні)
5

21.06.17

ТОВ «ЕкаЗахід»

1 500

5

21.06.17

ТОВ «ЕкаЗахід»

1 800

5

21.06.17

ФОП
Тарнопольський
Анатолій
Пилипович

1 800

5

21.06.17

ФОП
Тарнопольський
Анатолій
Пилипович

1 500

5

21.06.17

ФОП
Тарнопольський
Анатолій
Пилипович

1 780

4

29.06.17

ФОП
Тарнопольський
Анатолій
Пилипович

1 800

5

IНФОРМАЦIЯ РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна,
що відбулися 30.06.2017

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, переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, для проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди визнано:
ФОП Пєшкову Світлану Володимирівну по об’єктах:
частина приміщення операційного залу площею 6,0 м2 на першому поверсі
будівлі поштового зв’язку за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Гоголя, 72, що перебуває на балансі Кіровоградської дирекції ПАТ
«Укрпошта», вартість робіт – 1 800,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
нежитлові приміщення загальною площею 131,8 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності України (Леніна), 20, що перебувають на балансі Головного управління
статистики у Кіровоградській області, вартість робіт – 2 000,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
частина нежитлового приміщення площею 2,00 м2 у приміщенні АПК Смолінської шахти за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, смт Смоліне,
що перебуває на балансі ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», вартість
робіт – 2 000,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
ФОП Таран Олену Анатоліївну по об’єкту – частина нежитлового приміщення
площею 6,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, просп. Будівельників, 38, що перебуває на балансі
Регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області, вартість робіт –
2 165,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр» по об’єкту – частина нежитлового
приміщення площею 14,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), просп. Інженерів, 9/92,
що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській
області, вартість робіт – 1 810,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 дні;
ТОВ «АН Експерт» по об’єкту – нежитлові приміщення загальною площею
240,6 м2 в окремо розташованій будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Марії Козинець, 35, що перебувають на балансі 2 Державного
пожежно-рятувального загону Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області, вартість робіт – 2 150,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 2 дні.

Віддруковано:
ДВ «Преса України»,
просп. Перемоги, 50,
м. Київ, 03047
Загальний тираж 7 200

Інформація, надрукована в додатку
«Відомості приватизації», є офіційною публікацією.
Її розміщення в інших засобах масової інформації
чи передрук можливі лише з письмового дозволу
Фонду державного майна України із зазначенням
номера й дати видачі дозволу.
Зам. 3049084

Тел. редакції: (044) 200-36-58, тел./факс 200-33-77, «ВП» в Internet: www.spfu.gov.ua, e-mail: gazeta@spfu.gov.ua
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

