Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»
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Засновано у вересні 1993 року
продаж об’єктів групи Е

Найменування товариства

Місцезнаходження
вул. Шота Руставелі, 39/41,
м. Київ, 01033

Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Вінницька область

Нежитлові приміщення двоповерхової прибудови до будівлі бойлерної площею
142,7 м2 за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Короленка, 31а, що перебувають на
балансі ПАТ «Вінницяобленерго». Приватизовано юридичною особою, яка єдина
подала заяву на участь в аукціоні, за 679 360,80 грн, у т. ч. ПДВ – 113 226,80 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 09.11.2016 № 2031)
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Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

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

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

триває передплата на офіційне
видання ФДМУ на 2016 рік

«Державний інформаційний бюлетень
про приватизацію»
з додатком – газетою

«Відомості приватизації»
видання можна передплатити в усіх відділеннях зв’язку України
Необхідні дані Ви знайдете в Каталозі видань України на 2016 рік, с. 103

Телефон редакції (044) 200-33-77
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

Вінницька область

Комплекс виробничих будівель загальною площею 117,9 м2, у т. ч.: майстерня літ. «А» площею 68,0 м2; електроцех літ. «Б» площею 46,9 м2; вбиральня літ. «В»
площею 3,0 м2 за адресою: 23660, Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт Кирнасівка, урочище «Набережне», 1б, що перебуває на зберіганні СВАТ «Птахокомбінат
«Тульчинський» (код за ЄДРПОУ 05413994).

Херсонська область

Будівля колишнього пожежного депо, літера Б, загальною площею 34,6 м2
за адресою: Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Львове, вул. Набережна,
буд. № б/н, що перебуває на балансі ПАТ «Бериславський елеватор» (код за ЄДРПОУ 00956595).

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 09.11.2016 № 2032)

Вінницька область

1. Будівля лазні загальною площею 73,9 м2 разом із земельною ділянкою
за адресою: 22721, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Жорнище, вул. Бойка, 25,
що перебуває на зберіганні ПАТ «Жорнище» (код за ЄДРПОУ 00414210).
2. Будівля лазні літ. А з прибудовою літ. а загальною площею 182,3 м2 за адресою: 24312, Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Буди, вул. Незалежності, 37а.

Харківська область

Засновник і видавець –
Фонд державного майна України

www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua

офіційне видання Фонду
державного майна України

Продаж об’єктів групи А

Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 11 листопада
2016 року № 2057 «Про прийняття рішення про приватизацію державного пакета акцій ПрАТ «АТОМПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» прийнято рішення про приватизацію державного пакета акцій, що належить Фонду державного
майна України у статутному капіталі приватного акціонерного товариства
«АТОМПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» у кількості 834 000 (вісімсот тридцять чотири тисячі) шт., що відповідає 30 % статутного капіталу товариства.
Приватне акціонерне товариство «АТОМПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»
(ідентифікаційний код 21519858)

16 листопада 2016 р.

Нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею 91,0 м2 разом із земельною
ділянкою за адресою: м. Харків, пров. Осипенко, 12, що перебуває на балансі ПАТ
«Турбоатом» (код за ЄДРПОУ 05762269).

Оголошення про вивчення попиту
Львівська область

Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкт державної власності разом із земельною ділянкою – окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля, літ. «А-1», загальною площею 76,9 м2
(разом із земельною ділянкою) за адресою: Львівська обл., Дрогобицький р-н,
с. Новошичі, вул. Шевченка, 195/1. Майно не увійшло до статутного капіталу ВАТ
«Дрогобицький завод автомобільних кранів» в процесі приватизації та перебуває
на балансі ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів». Орієнтовна площа
земельної ділянки – 0,017 га. Більш докладну інформацію щодо об’єкта можна
отримати за тел. (032) 261-62-14.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 днів з
дня опублікування цієї інформації за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3, кімн. 5, РВ ФДМУ по Львівській області.

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля магазину літ. «А» загальною площею 20,9 м2 разом із
земельною ділянкою.
Адреса об’єкта: 24400, Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Покровська, 211,О.
Зберігач: Бершадська міська рада, код за ЄДРПОУ 04051033, адреса: 24400,
Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Героїв України, 23.
Інформація про об'єкт: будівля магазину 1986 року побудови загальною площею 20,9 м2, забезпечена лише електропостачанням.
Інформація про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,00622 га,
кадастровий № 0520410100:00:016:0235. Категорія земель: землі промисловості.
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Обмеження не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 83 266,00 грн, у т. ч.: вартість
будівлі магазину – 72 648,00 грн, вартість земельної ділянки – 10 618,00 грн.
ПДВ – 16 653,20 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  – 99 919,20
грн, у т. ч.: вартість будівлі магазину – 87 177,60 грн, вартість земельної ділянки – 12 741,60 грн.
Умови продажу об’єкта:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу
об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передання; використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням відповідно до нормативно-правових актів
та вимог державних органів, що погодили проект відведення земельної ділянки.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 999,19 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 9 991,92 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 – 05.12.2016 включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 09.12.2016 Українською
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заява
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються
в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу:
auk@uub.com.ua до 17.00. Протягом 2 календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінал заяви на участь в аукціоні у 3-х
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. 67-27-46, 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: група інвентарних об’єктів: обладнання (72 одиниці): касовий
апарат – 1 од., хліборізка – 1 од., шафа – 15 од., радіовузол – 1 од., швейна машина
1022 – 1 од., телевізор – 4 од., холодильник – 39 од., портрет Леніна – 2 од., пральна
машина – 1 од., електроніка – 1 од., крісло – 2 од., килим – 4 од.
Адреса об’єкта: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 8/2.
Зберігач: ПАТ «Могилів-Подільська швейна фабрика «Аліса», код за ЄДРПОУ
05468162.
Адреса зберігача: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 8/2.
Відомості про об’єкт: до складу обладнання входить: касовий апарат, інв. № 2619,
1985 р. в. – 1 од., хліборізка, інв. № 2623, 1985 р. в. – 1 од., шафа, інв. № 2628,
1985 р. в. – 1 од., шафа, інв. № 3525 – 3526, 1985 р. в. – 2 од., шафа інв. № 2797 –
2803, 1990 р. в. – 7 од., шафа, інв. № 2851 – 2854, 1992 р. в. – 4 од., шафа, інв. № 2107,
1989 р. в. – 1 од., радіовузол, інв. № 2625, 1985 р. в. – 1 од., швейна машина 1022,
інв. № 2570, 1984 р. в. – 1 од., телевізор, інв. № 2691, 1980 р. в. – 1 од., телевізор
«Електрон», інв. № 2810, 1989 р. в. – 1 од., телевізор, інв. № 3504, 1980 р. в. –
1 од., телевізор «Берізка», інв. № 3450, 1972 р. в. – 1 од., холодильник «Апшерон»,
інв. № 3514, 1985 р. в. – 1 од., холодильник, інв. № 2648 – 2657, 1976 р. в. – 10 од.,
холодильник, інв. № 2779 – 2806, 1989 р. в. – 28 од., портрет Леніна, інв. № 1187 –
1188, 1976 р. в. – 2 од., пральна машина, інв. № 2663, 1988 р. в. – 1 од., електроніка, інв. № 2654, 1985 р. в. – 1 од., крісло, інв. № 1982, 1982 р. в. – 2 од., килим,
інв. № 3128, 1990 р. в. – 4 од. Обладнання не експлуатується.
Початкова ціна без ПДВ – 4 255,00 грн, ПДВ – 851,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 5 106,00 грн.
Умови продажу: 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 приватизації
та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін
за актом передання.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 51,06 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 510,60 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 – 05.12.2016.
Аукціон в електронній формі буде проведено 09.12.2016 Українською
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заява
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються
в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу:
auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані направити на адресу Української універсальної біржі (36039,
м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви,
а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
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. 67-27-46.

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: Публічне акціонерне товариство «Слов’янський машинобудівний завод», ідентифікаційний код 01412377.
Відомості про об’єкт: приміщення підвальної частини адміністративної будівлі –
колишнє сховище цивільної оборони загальною площею 317,0 м2 розташоване у чотириповерховій будівлі. Фундамент бетонний, монолітний, стіни та перекриття залізобетонні, підлога – бетон, сходи – залізобетонні марші. Наявне інженерне устаткування:
електроосвітлення, водопровід, каналізація, опалення водяне. Приміщення має окремий вхід. Рік побудови – 1989. До складу об’єкта входить рухоме майно: кінопроектор
«Україна 5»; радіостанція Р 108; трансформатор зварювальний ТДМ-401 У2.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 194 550,00 грн, ПДВ – 38 910,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 233 460,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; забезпечення
утримання об’єкта у належному санітарному стані; забезпечення вільного доступу обслуговуючих служб до комунікацій загального користування; оплата 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 купівліпродажу, 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 23 346,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач – РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д, та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
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ФДМУ – 25 років

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржою 09.12.2016. Час внесення цінових пропозицій (початку аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Української універсальної біржи: http://
www.uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржи (36039,
м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а
також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні –
05.12.2016 до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Української універсальної біржі виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 2 334,60 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс – структурний підрозділ – цех по
переробці деревини та виготовленню тарної заготовки державного підприємства
Української державної компанії по реструктуризації підприємств вугільної промисловості «Укрвуглереструктуризація».
Місцезнаходження об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Бічна
Промислова, 35.
Балансоутримувач: ТОВ «Техноконсалтинг» (код за ЄДРПОУ 31242657) (зберігач).
Юридична адреса: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 1.
Види діяльності за КВЕД: лісопильне та стругальне виробництво.
Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять будівлі: будівля прохідної площею 17,9 м2; будівля машинної обробки площею 568,2 м2; будівля цеху підготовки
інструментів площею 256,8 м2; триповерхова будівля адміністративно-побутового
корпусу площею 536,3 м2; будівля електропідстанції площею 67,0 м2; будівля котельні площею 94,4 м2; будівля лісопильної дільниці площею 604,3 м2; не завершений будівництвом складальний цех (готовність 94 %) площею 1 223,5 м2; склад
пиломатеріалів (відкрита розвантажувальна площадка) площею 240,0 м2; споруди;
120 одиниць обладнання, частина якого потребує капітального ремонту.
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються.
Об’єкт перебував в оренді. Рішенням господарського суду Львівської області
від 29.06.2011 договір оренди розірвано. Господарська діяльність на об’єкті не
проводилась з 2010 року.
Станом на 31.03.2016 :
первісна вартість основних фондів – 3 494,8 тис. грн; залишкова вартість основних фондів – 475,2 тис. грн; незавершені капітальні інвестиції – 1 944,6 тис. грн;
дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 7 395 268,00 грн, ПДВ – 1 479 053,60 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 8 874 321,60 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить
887 432,16 грн.
Умови продажу об’єкта:
вид діяльності покупець визначає самостійно; створення робочих місць; створення безпечних та нешкідливих умов праці; покупець зобов’язаний здійснити державну реєстрацію нерухомого майна, що входить до складу об’єкта приватизації,
в установленому законом порядку; питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу згідно з чинним законодавством;
подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації протягом трьох років та у період чинності умов договору купівлі-продажу здійснювати після повної сплати ціни
продажу за погодженням державного органу приватизації, який здійснює контроль
за їх виконанням, із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань,
не виконаних покупцем на момент такого відчуження.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (1 відсотка)
від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вноситься 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 – 12.12.2016 до 16.00.
Аукціон в електронній формі за методом зниження ціни буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 16.12.2016,
час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 за № 1147/27592
(зі змінами).
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: info@utsb.kiev.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 (Воровського), 51, оф.11) оригінал заяви на участь в
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання
та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації,
та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та
Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 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 «Універсальна товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул.
Воровського), 51, оф. 11, тел. (044) 482-07-42) та в РВ ФДМУ по Львівській області
(м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі єдиного майнового
комплексу державного підприємства «Дослідний завод «Хвиля»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослідний завод «Хвиля».
Місцезнаходження об’єкта: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 7.
Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять 50 будівель та споруд, з яких 23 будівлі та споруди розташовані у м. Львові та 27 будівель

та споруд розташовані у Львівській обл., смт Новий Яричів; обладнання, устаткування, прилади, меблі, транспортні засоби та інше майно.
До складу ЄМК не входять об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме: підвал ГО, дизель-генератор для підвалу ГО, система подачі, очистки та фільтрації
повітря та два 12-квартирних житлових будинки.
Предметом діяльності підприємства є:
проектування та монтаж систем керування технологічними процесами; виробництво контрольно-вимірювальних приладів; виробництво підіймальнотранспортного устаткування; виробництво інших виробів з пластмас; виробництво електророзподільної та контрольної апаратури; виробництво залізничного
рухомого складу.
Відомості про земельну ділянку: 3,2065 га за адресою: м. Львів, вул. Наукова,
7; 13,3899 га за адресою: Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, смт Новий Яричів,
вул. Міцкевича, 58 (на території розташовані об’єкти нерухомості, що не входять
до складу ЄМК та належать приватним власникам).
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на
території підприємства не утворюються і не зберігаються.
Основні показники діяльності підприємства:
Статутний капітал – 17 784 тис. грн.
№
Найменування показника
2013 рік 2014 рік 2015 рік
І півріччя 2016 р.
з/п
1 Обсяг реалізованої продукції, тис. грн
2537
2762
3580
2070
2 Балансовий прибуток, тис. грн
-13311
-13833
-14240
-14408
3 Величина чистого прибутку, тис. грн
-681
-522
-406
-168
4 Рентабельність, %
5 Вартість активів, тис. грн
3015
2843
3081
2706
6 Вартість власного капіталу, тис. грн
15052
14530
14447
14264
7 Дебіторська заборгованість, тис. грн
521
538
775
332
8 Кредиторська заборгованість, тис. грн,
687
622
733
298
у т. ч. пільгові пенсії по списку № 1
Кількість та склад робочих місць станом на 01.07.2016:
Директор
1
Заступник директора
1
Головний бухгалтер
1
Заступник головного бухгалтера
1
Спеціалісти
9
Службовці
3
Основні робочі
10
Допоміжні робочі
3
Охорона
7
МОП
1
Кількість робочих місць – 37. Кількість працюючих – 35 осіб.
Початкова ціна становить 130 823 207,59 грн (сто тридцять мільйонів
вісімсот двадцять три тисячі двісті сім гривень 59 копійок), у т. ч. ПДВ –
21 803 867,93 грн (двадцять один мільйон вісімсот три тисячі вісімсот шістдесят
сім гривень 93 копійки).
Умови продажу:
збереження основних видів діяльності підприємства протягом 5 років з моменту укладання договору купівлі-продажу; покупець є правонаступником усіх прав та
обов’язків державного підприємства; збереження кількості існуючих робочих місць;
забезпечення безпечних, нешкідливих умов праці та дотримання санітарних норм,
правил протипожежної безпеки та цивільного захисту згідно з чинним законодавством України; 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 на
об’єкт приватизації; забезпечити соціальні гарантії працівникам згідно з вимогами
трудового законодавства; покупцю в установленому законодавством порядку укласти
з Фондом державного майна України договір про безоплатне зберігання державного
майна, вартість якого вилучена з вартості єдиного майнового комплексу ДП «ДЗ «Хвиля»; забезпечити відповідно до вимог чинного законодавства утримання, зберігання та
експлуатацію за цільовим призначенням захисних споруд цивільного захисту, які будуть
передані покупцю відповідно до договору на відповідальне зберігання; не допускати
безпосереднього відчуження такого майна, а також створення умов для відчуження
цього майна; сприяти передачі житлових будинків до комунальної власності відповідно
до вимог чинного законодавства; збереження стендів СПЦ 3 (інв. № 38875) і СКУ (інв.
№ 20986А), які вмонтовані в приміщення № 69 площею 375,25 м2, що розташоване на
другому поверсі складально-монтажного корпусу, і надання цих стендів в користування на договірних засадах спеціалізованим підприємствам за наявності у них відповідних ліцензій або дозволів; погашення простроченої кредиторської заборгованості ДП
«ДЗ «Хвиля» у розмірі, яка складеться на дату підписання договору купівлі-продажу;
не перешкоджати працівникам ДП ДНДП «КОНЕКС» доступу до приміщень ДП ДНДП
«КОНЕКС», які розташовані на 5-му поверсі адміністративно-побутового корпусу, в
частині надання підходів і під’їздів до місця здійснення господарської діяльності на
правах сервітуту, користування сходовою кліткою і ліфтом за угодою про спільне використання майна, забезпечення водо- та енергопостачання. На період надзвичайного
стану забезпечувати виділення місць для працівників ДНДП «КОНЕКС» (до 100 чоловік)
у приміщенні підвала цивільної оборони – бомбосховищі; забезпечити на договірних
засадах надання підходів і під’їздів до приміщень приватного підприємства «ТитанЛВ», яке розташоване в складально-монтажному корпусі; забезпечити утримання прилеглої території у належному санітарному стані, дотримуватись екологічних норм та
здійснювати заходи щодо захисту навколишнього природного середовища; питання
землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу
в установленому законодавством порядку; в установленому законодавством порядку забезпечити здійснення державної реєстрації припинення юридичної особи – ДП
«ДЗ «Хвиля»; протягом п’яти років з моменту укладення договору купівлі-продажу не
відчужувати єдиний майновий комплекс іншим юридичним та фізичним особам без
збереження умов, на яких воно було придбане; подальше відчуження та передача в заставу майна покупцем в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюються
за погодженням з Фондом державного майна України із забезпеченням переходу до
нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження,
відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівліпродажу, прав та обов’язків покупця згідно із законодавством України.
На покупців об’єкта приватизації поширюються обмеження, визначені частиною
першою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та платежі за об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37183500900028. Одержувач – Фонд державного
майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
код за ЄДРПОУ 00032945.
Грошові кошти в розмірі 13 082 320,76 грн (тринадцять мільйонів вісімдесят
дві тисячі триста двадцять гривень 76 копійок), що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, вносяться на рахунок № 37316021000058. Одержувач – Фонд державного
майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 00032945. Призначення платежу: «10 % початкової ціни об’єкта приватизації для участі у аукціоні з продажу єдиного майнового комплексу державного
підприємства «Дослідний завод «Хвиля» без ПДВ».
Кінцевий термін прийняття заяв на участь у аукціоні – 05.12.2016 до 17.00.

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 09.12.2016, час початку внесення цінових пропозицій час початку
аукціону – 10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) –
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. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронні
адреси: kiev@uub.com.ua або auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Київської
філії Української універсальної біржі (01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55, оф.
413, з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (044) 278-04-27) оригінал
заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840,
зі змінами. Документи для участі у аукціоні учасник подає з урахуванням Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення
про концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету
України від 19.02.2002 № 33-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.03.2002 за № 284/6572.
Додаткову інформацію можна отримати за адресою: Фонд державного майна
України, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, 7-й поверх, кімн. 721/3, понеділок – четвер
з 9.30 до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.30 до 15.00. Телефони для
довідок: 200-34-08, 284-52-40.
Ознайомитися з об’єктом продажу можна за місцем його розташування
за адресою: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 7. Для ознайомлення з об’єктом необхідно звернутися до Фонду державного майна України за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, 7-й поверх, кімн. 721/3, в робочі дні з 10.00 до 15.00. Телефони для
довідок: (044) 200-34-08, (044) 284-52-40.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі єдиного
майнового комплексу колишнього державного
підприємства «Коломийська паперова фабрика»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Коломийська паперова фабрика».
Місцезнаходження об’єкта: 78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия,
вул. Фабрична, 10.
Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять основних
засобів – 51 од. (у т. ч.: будівля зошитного цеху, киснева споруда, 2 склади готової
продукції, 2 матеріальні склади), незавершене будівництво – 10 од., машини та обладнання –75 од., транспортні засоби – 4 од. та інші необоротні активи.
Відомості про земельну ділянку: підприємство розташоване на земельній ділянці розміром 53 256,01 м2 за адресою: м. Коломия, вул. Фабрична, 10.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на
території підприємства не утворюються і не зберігаються.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2012 р., продукція не випускається, майно підприємства перебуває в незадовільному стані, розукомплектоване.
Кількість робочих місць: –.
Початкова ціна становить 13 873 080,00 грн (тринадцять мільйонів вісімсот сімдесят три тисячі вісімдесят гривень), у т. ч. ПДВ – 2 312 180,00 грн
(два мільйони триста дванадцять тисяч сто вісімдесят гривень).
Умови продажу об’єкта приватизації:
забезпечити збереження згідно з вимогами чинного законодавства утримання,
зберігання та експлуатацію за цільовим призначенням об’єктів, що не підлягають
приватизації і будуть передані покупцю відповідно до договору на відповідальне
зберігання, а саме: берегоукріплення та протирадіаційного укриття в напівпідвальному приміщенні будівлі контори. Не допускати відчуження такого майна, а також
створення умов для відчуження цього майна.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та платежі за об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37183500900028. Одержувач – Фонд державного
майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
код за ЄДРПОУ 00032945.
Грошові кошти в розмірі 1 387 308,00 грн (один мільйон триста вісімдесят сім
тисяч триста вісім гривень), що становить 10% початкової ціни об’єкта, вносяться на рахунок № 37316021000058. Одержувач: Фонд державного майна України,
Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ
00032945. Призначення платежу: «10 % початкової ціни об’єкта приватизації для
участі у аукціоні з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства «Коломийська паперова фабрика» без ПДВ».
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 12.12.2016 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 16.12.2016, час початку аукціону – 10.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00. Адреса вебсайта організатора аукціону: https://www.utsb.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. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Універсальної товарно-сировинної біржі на електронну адресу: info@utsb.kiev.ua. Протягом
двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
направити на адресу Універсальної товарно-сировинної біржі (01054, м. Київ,
вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 51, оф. 11 тел. (044) 482-07-42) оригінал
заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, зі змінами.
Документи для участі у аукціоні учасник подає з урахуванням Положення про порядок
подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.02.2002 № 33-р
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.03.2002 за № 284/6572.
Отримати додаткову інформацію або ознайомитись з об’єктом продажу можна звернувшись до Фонду державного майна України за адресою:
м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, 7-й поверх, кімн. 721/3, понеділок – четвер з 9.30 до
17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.30 до 15.00. Телефони для довідок:
200-34-08, 284-52-40.

Продаж об’єктів групи Д
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-49
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ
ВІННИЦЬКА область

Районна котельня разом із земельною ділянкою за адресою: Вінницька обл.,
смт Оратів, вул. Сковороди, 9а, що перебуває на балансі Управління капітального
будівництва Вінницької облдержадміністрації. Земельна ділянка площею 0,1 га, кадастровий номер 0523155000:01:008:0308. Цільове призначення: для будівництва
та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування. Приватизовано
юридичною особою за 523 065,00 грн, у т. ч. ПДВ – 87 177,50 грн (ціна продажу
об’єкта незавершеного будівництва – 331 487,50 грн (без ПДВ), ціна продажу земельної ділянки – 104 400,00 грн (без ПДВ).

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ЗАПОРІЗЬКА область

Житловий будинок № 1 разом із земельною ділянкою площею 0,3667 га
за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, пров. Бадигіна, 1/1. Приватизовано
шляхом викупу фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в
електронній формі, за 2 900 439,60 грн (ціна продажу об’єкта незавершеного будівництва – 2 546 276,40 грн, ціна продажу земельної ділянки – 354 163,20 грн),
у т. ч. ПДВ – 483 406,60 грн.

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта незавершеного
будівництва разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного будівництва – дільнична
лікарня разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Івниця, вул. Садова, 33.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна будівля загальною площею
3 183,7 м2, фундамент та перекриття – залізобетонні, стіни та перегородки – цег
ляні, інженерні мережі – відсутні, рівень будівельної готовності – 30 %. Об’єкт розташований у периферійній частині населеного пункту поруч із дорогою з твердим
покриттям. Поряд розташовані житлові будинки малоповерхової забудови.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 1,8526 га, кадастровий номер земельної ділянки 1820384800:01:005:0105, цільове призначення – для будівництва та обслуговування закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва – дільничної лікарні разом
із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 643 797,00 грн (шістсот сорок три
тисячі сімсот дев’яносто сім гривень 00 копійок), у тому числі: об’єкта незавершеного будівництва – 276 982,00 грн (двісті сімдесят шість тисяч дев’ятсот вісімдесят
дві гривні 00 копійок); земельної ділянки – 366 815,00 грн (триста шістдесят шість
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тисяч вісімсот п’ятнадцять гривень 00 копійок). ПДВ – 128 759,40 грн (сто двадцять
вісім тисяч сімсот п’ятдесят дев’ять гривень 40 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 772 556,40 грн
(сімсот сімдесят дві тисячі п’ятсот п’ятдесят шість гривень 40 копійок), у т.
ч.: об’єкта незавершеного будівництва – дільничної лікарні – 332 378,40 грн
(триста тридцять дві тисячі триста сімдесят вісім гривень 40 копійок) з урахуванням ПДВ; земельної ділянки – 440 178,00 грн (чотириста сорок тисяч
сто сімдесят вісім гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації:
завершити будівництво об’єкта та ввести його в експлуатацію протягом п’яти років
з моменту підписання акта приймання-передання з можливою зміною його первісного призначення; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта незавершеного будівництва; протягом трьох місяців з моменту підписання
акта приймання-передання здійснити державну реєстрацію переходу права власності
на об’єкт незавершеного будівництва та земельну ділянку в установленому законом
порядку; подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою РВ ФДМУ по Житомирській області, яке здійснює
контроль за їх виконанням; використовувати земельну ділянку відповідно до цільового
призначення та у випадку необхідності самостійно вирішувати питання щодо зміни її
цільового призначення згідно з чинним законодавством України.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта.
Засоби платежу: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській
області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 77 255,64 грн (сімдесят сім тисяч двісті п’ятдесят п’ять
гривень 64 копійки), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, перераховуються
на рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку 820172. Одержувач коштів:
РВ ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Кінцевий термін приймання заяв – 5 грудня 2016 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 9 грудня 2016 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінал заяви на участь в аукціоні в трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській обл., вул. 1 Травня, 20, кімн. 402,
м. Житомир, 10008, тел. (0412) 420-416, в робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з
9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону можна отримати на Українській
універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37).

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною
ділянкою, на якій він розташований (державна власність)
Назва об’єкта: 2-квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: вул. Поповича, 4в, м. Буськ, Львівська обл.
Балансоутримувач: відсутній (об’єкт повернений у державну власність).
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт розташований на відстані
320,0 м від дороги загального користування. На майданчику розташований фундамент
шириною 11,7 м, довжиною 18,95 м та висотою 1,2 м. Готовність фундаменту – 70 %.
Фундамент складається з бетонних блоків (кількістю 47 шт.) розміром 2,37х60х40.
Фундаментні блоки мають ознаки фізичного зносу 50 % (половинки), водопровід,
електроенергія, газопостачання – відсутні. Відстань до каналізації – 10,0 м.
Відомості про земельну ділянку: місце розташування: вул. Поповича, 4в,
м. Буськ , Львівська обл.; площа земельної ділянки: 0,0266 га; кадастровий номер
46206 10100:13:022:0209; категорія земель: землі житлової забудови.
Земельні сервітути: право прокладання та експлуатації ліній електропередачі
зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій.
Ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 48 700,00 грн (сорок вісім тисяч
сімсот гривень), у тому числі: вартість об’єкта незавершеного будівництва – 10 700,00
грн (десять тисяч сімсот гривень); вартість земельної ділянки – 38 000,00 грн (тридцять вісім тисяч гривень). ПДВ – 9 740,00 (дев’ять тисяч сімсот сорок гривень).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  – 58 440,00
грн (п’ятдесят вісім тисяч чотириста сорок гривень), у тому числі: вартість
об’єкта незавершеного будівництва – 12 840,00 грн (дванадцять тисяч вісімсот сорок гривень), вартість земельної ділянки – 45 600,00 грн (сорок
п’ять тисяч шістсот гривень).
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його
в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва разом
із земельною ділянкою.
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2. Подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для
нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням.
3. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта.
4. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з
чинним законодавством.
5. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи,
тощо про виконання умов договору.
Грошові кошти в розмірі 5 844,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070;
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за прид
баний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок № 37180500900001,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; Банк
одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
Аукціон в електронній формі буде проведено 9 грудня 2016 року Філією
«Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних
центрів» (електронна адреса: Filia.lac.nmac@ukr.net). Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 5 грудня 2016 р. до
18.00 включно.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заява
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в
електронному вигляді до Філії «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна
мережа аукціонних центрів» на електронну адресу: Filia.lac.nmac@ukr.net.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Філії «Львівський аукціонний центр»: вул. Сахарова, 46а, м. Львів, 79012, оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в
аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про
включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в
аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати у Філії «Львівський аукціонний центр»
ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (м. Львів, вул. Сахарова, 46а,
тел./факс: (032) 297-05-40, 297-05-41) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел./факс 255-38-55).
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною
ділянкою (державна форма власності)
Назва об’єкта незавершеного будівництва: навчальний корпус (540 місць).
Місцезнаходження: вул. Я. Мудрого, 36, с. Княжий Міст, Мостиський р-н,
Львівська обл.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт знаходиться на відстані 50,0 м від асфальтної дороги загального користування м. Судова Вишня.
Наявний фундамент стрічковий зі збірних бетонних блоків. У межах будівлі знаходяться фундаментні блоки (31 шт.) та фундаментні плити (8 шт.). Підведення
комунікацій: водо- та теплопостачання, газу та електроенергії до об’єкта відсутні.
Фундамент частково підтоплений ґрунтовими водами.
Відомості про земельну ділянку: місце розташування: вул. Я. Мудрого, 36,
с. Княжий Міст, Мостиський р-н, Львівська обл.; площа земельної ділянки: 0,5 га;
кадастровий номер 4622482400:04:009:0017; категорія земель: землі житлової
та громадської забудови.
Земельні сервітути та обмеження: використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням; безкоштовне і безперешкодне використання об’єктів загального користування (пішохідні та автомобільні дороги, об’єкти інженерної інфраструктури); не чинити перешкод у будівництві, реконструкції, ремонті і експлуатації
об’єктів інженерної і транспортної інфраструктури, яка розміщується на суміжній
ділянці; відведення води із сусідніх земельних ділянок; забезпечити цілодобовий
доступ до інженерних мереж для їх ремонту та обслуговування і не чинити перешкод під час будівництва нових.
Вартість об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 344 358,29 грн (триста сорок чотири тисячі триста п’ятдесят вісім гривень 29 копійок); у тому числі: вартість
об’єкта незавершеного будівництва – 38 658,29 грн (тридцять вісім тисяч шістсот
п’ятдесят вісім гривень 29 копійок); вартість земельної ділянки – 305 700,00 грн
(триста п’ять тисяч сімсот гривень). ПДВ об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою – 68 871,66 грн (шістдесят вісім тисяч вісімсот сімдесят
одна гривня 66 копійок).
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною
ділянкою з урахуванням ПДВ – 413 229,95 грн ( чотириста тринадцять тисяч
двісті двадцять дев’ять гривень 95 копійок), у тому числі: вартість об’єкта
незавершеного будівництва – 46 389,95 грн (сорок шість тисяч триста вісімдесят дев’ять гривень 95 копійок), вартість земельної ділянки – 366 840,00
грн (триста шістдесят шість тисяч вісімсот сорок гривень).
Грошові кошти в розмірі 41 322,99 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; Банк
одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: вул. Я. Мудрого, 36, с. Княжий
Міст, Мостиський р-н, Львівська обл.
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва:
завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в
експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва разом
із земельною ділянкою;
подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки,
на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового
власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням;
забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта;
протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з чинним законодавством;
протягом одного року після підписання акта приймання-передання об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним законодавством України;
на вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону,
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу
участь у цьому аукціоні.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок
№ 37180500900001, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за
ЄДРПОУ 20823070; Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
Аукціон в електронній формі буде проведено 9 грудня 2016 р. товарною
біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована». Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 5 грудня 2016 р. до
18.00 включно.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі
продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за
№ 1147/27592 (зі змінами).
Заява 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) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази
надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
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).
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він
розташований (державна власність)
Назва об’єкта: розчинно-бетонний вузол.
Місцезнаходження: вул. Львівська, 87б, м. Червоноград, Львівська обл.
Балансоутримувач: відсутній, об’єкт повернений у державну власність.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт розташований на відстані 0,5 км від основної магістралі у периферійній частині м. Червонограда. Під’їзна
дорога асфальтована. Роботи по водо-, тепло- та електропостачанню, каналізації,
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благоустрою території не проводились. Спостерігається пошкодження та часткове
руйнування наявних конструктивних елементів. Об’єкт являє собою споруду каркасного типу прямокутної форми розмірами 40,45х18,9м. Наявні залізобетонні
фундаменти склянкового типу, влаштовані монолітні з/б резервуари прямокутної
форми, каркас із з/б конструкцій: поперечних рам зі збірних з/б колон і несучих
елементів покриття (ферм), часткове вертикальне заповнення силікатною цеглою
та стіновими панелями, покриття споруди (з/б панелі) повністю відсутнє. Об’єкт не
законсервований, розташований на відкритій не огородженій земельній ділянці,
не охороняється, руйнується під дією атмосферного впливу.
Ступінь будівельної готовності – 38 %.
Земельна ділянка: площа – 3 428,0 м2; кадастровий номер 4611800000:06:002:0058;
категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення.
Земельні сервітути: відсутні.
Ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 1 004 543,00 грн (один мільйон чотири тисячі п’ятсот сорок три гривні), у тому числі: об’єкта незавершеного
будівництва – 540 460,00 грн (п’ятсот сорок тисяч чотириста шістдесят гривень),
земельної ділянки – 464 083,00 грн (чотириста шістдесят чотири тисячі вісімдесят
три гривні). ПДВ об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою – 200 908,60 грн (двісті тисяч дев’ятсот вісім гривень 60 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 205 451,60
грн (один мільйон двісті п’ять тисяч чотириста п’ятдесят одна гривня 60
копійок), у тому числі: об’єкта незавершеного будівництва – 648 552,00
грн (шістсот сорок вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят дві гривні), земельної ділянки – 556 899,60 грн (п’ятсот п’ятдесят шість тисяч вісімсот дев’яносто
дев’ять гривень 60 копійок).
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його
в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва разом
із земельною ділянкою.
2. Подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної
ділянки, на якій розташований об’єкт, можливе лише за умови збереження для
нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням.
3. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта.
4. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з
чинним законодавством.
5. Протягом півроку після підписання акта приймання-передання об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним законодавством України.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
купівлі-продажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу
участь у цьому аукціоні.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Грошові кошти у розмірі 120 545,16 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070;
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок
№ 37180500900001, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
Аукціон в електронній формі буде проведено 9 грудня 2016 року Філією
«Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних
центрів» (електронна адреса: Filia.lac.nmac@ukr.net). Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 5 грудня 2016 р. до
18.00 включно.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заява
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в
електронному вигляді до Філії «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна
мережа аукціонних центрів» на електронну адресу: Filia.lac.nmac@ukr.net.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Філії «Львівський аукціонний центр»: вул. Сахарова, 46а, м. Львів, 79012, оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в
аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про
включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в
аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати у Філії «Львівський аукціонний центр»
ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (м. Львів, вул. Сахарова, 46а,
тел./факс: (032) 297-05-40, 297-05-41) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімната 17, тел./факс 255-38-55).
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта незавершеного
будівництва разом із земельною ділянкою,
на якій він розташований (комунальна власність)
Назва об’єкта: 2, 3 та 4-та блок-секції житлового будинку № 1.
Місцезнаходження: вул. Корольова, 18, мкр-н «Набережний», м. Червоноград, Львівська обл.
Балансоутримувач: Комунальне підприємство «Червоноградське управління
будівництва і інвестицій «Будінвест».
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт знаходиться в
північно-східній частині м. Червонограда. Об’єкт розташований на відстані 50,0 м
від автомобільної дороги місцевого значення, до об’єкта наявна під’їзна дорога з
асфальтовим покриттям. Об’єкт являє собою фундамент з блоків ФБС, де частково виконано монолітний пояс і наявне часткове перекриття плитами. Усі інженерні
мережі (водопостачання, газопостачання та електричні мережі) знаходяться від
ОНБ на відстані 20-50 м. До блок-секції № 1 підведені всі інженерні комунікації.
Незавершене будівництво потребує проведення технічної експертизи та оцінки
на міцність споруди, оскільки ОНБ не законсервований, не огороджений та зазнає
агресивного впливу навколишнього середовища.
Відомості про земельну ділянку: місце розташування: вул. Корольова, 18,
мкр-н «Набережний», м. Червоноград, Львівська обл.; площа земельної ділянки:
0,3241 га; кадастровий номер 4611800000:02:004:0022; категорія земель: землі
житлової та громадської забудови.
Земельні сервітути: відсутні.
Вартість об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 783 364,00 грн (сімсот вісімдесят три тисячі триста шістдесят чотири гривні), у тому числі: вартість об’єкта
незавершеного будівництва – 190 131,00 грн (сто дев’яносто тисяч сто тридцять
одна гривня); вартість земельної ділянки – 593 233,00 грн (п’ятсот дев’яносто три
тисячі двісті тридцять три гривні). ПДВ об’єкта незавершеного будівництва разом
із земельною ділянкою – 156 672,80 грн (сто п’ятдесят шість тисяч шістсот сімдесят дві гривні 80 копійок).
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною
ділянкою з урахуванням ПДВ – 940 036,80 грн (дев’ятсот сорок тисяч тридцять шість гривень 80 копійок), у тому числі: вартість об’єкта незавершеного
будівництва – 228 157,20 грн (двісті двадцять вісім тисяч сто п’ятдесят сім
гривень 20 копійок), вартість земельної ділянки – 711 879,60 грн (сімсот
одинадцять тисяч вісімсот сімдесят дев’ять гривень 60 копійок).
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його
в експлуатацію без права зміни первісного призначення з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва разом з
земельною ділянкою.
2. Подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для
нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням.
3. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта.
4. Оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з чинним законодавством з моменту переходу права власності до покупця.
5. Протягом одного року після підписання акта приймання-передання об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним законодавством України.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору.
Грошові кошти в розмірі 94 003,68 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070;
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок
№ 37188015000186, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
Аукціон в електронній формі буде проведено 9 грудня 2016 року Філією
«Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних
центрів» (електронна адреса: Filia.lac.nmac@ukr.net). Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 5 грудня 2016 р. до
18.00 включно.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
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за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заява
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в
електронному вигляді до Філії «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна
мережа аукціонних центрів» на електронну адресу: Filia.lac.nmac@ukr.net.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Філії «Львівський аукціонний центр»: вул. Сахарова, 46а, м. Львів, 79012, оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в
аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про
включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в
аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати у Філії «Львівський аукціонний центр»
ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (м. Львів, вул. Сахарова, 46а,
тел./факс: (032) 297-05-40, 297-05-41) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел./факс 255-38-55).

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єктів незавершеного будівництва
1. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – шопа для складання
сировини (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: Сумська обл., Глухівський р-н, с. Баничі, вул. Мурашка, 129б.
Інформація про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт являє собою будівлю прямокутної форми. Будівлю змонтовано із залізобетонних колон прямокутної
форми, залізобетонних балок, залізобетонних плит перекриття. Фундамент – збірні
залізобетонні башмаки.
Об’єкт розташований за межами с. Баничі, на відстані 300 м від траси Суми –
Глухів. Будівництво розпочато у 1990 році, припинено – у 1995 році через брак
коштів. Ступінь будівельної готовності – 30 %. Інженерні мережі до об’єкта не підведені. Територія не впорядкована. На даний час об’єкт не охороняється. Роботи
з консервації не виконувалися, стан об’єкта задовільний.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,8626 га; кадастровий номер
5921580400:05:001:0152; цільове призначення: для промисловості – підприємств
іншої промисловості; відомості про обмеження у використанні земельної ділянки
не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ –
133 950,00 грн, у т. ч. ціна земельної ділянки – 65 740,00 грн, ціна об’єкта –
68 210,00 грн.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням
ПДВ – 160 740,00 грн, у т. ч. ПДВ – 26 790,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 16 074,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
2. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний
житловий будинок № 1 (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: Сумська обл., Сумський р-н, смт Низи, вул. 30 років Перемоги.
Інформація про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт являє собою монолітний фундамент (цемент, щебінь), який заглиблено в ґрунт на 2,0 м. Фундамент
залито під розміщення підвалу на 3 приміщення. Біля фундаменту знаходяться
зруйновані рештки стін будинку.
Об’єкт розташований на окраїні смт Низи. Інженерні мережі до об’єкта не підведені. На даний час об’єкт не охороняється, роботи з консервації не виконувалися.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,1224 га; кадастровий номер
5924755500:05:004:0150; цільове призначення: для індивідуального житлового,
гаражного і дачного будівництва; відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ –
44 760,00 грн, у т. ч. ціна земельної ділянки – 16 390,00 грн, ціна об’єкта – 28 370,00
грн.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням
ПДВ – 53 712,00 грн, у т. ч. ПДВ – 8 952,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 5 371,20 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
3. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – 24-квартирний
житловий будинок (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: Сумська обл., м. Ромни, 3-й провулок Червоної, 57б.
Балансоутримувач: ВАТ «Роменське АТП – 15948».
Інформація про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт являє собою
3-поверхову будівлю з червоної цегли з підвалом. Фундаменти блочні, перекриття –
залізобетонні плити, покриття даху зруйновано. Внутрішні цегляні перегородки та
лоджії частково розібрані. Вікна, двері та внутрішнє оздоблення відсутнє.
Об’єкт розташований у периферійній зоні м. Ромни. Будівництво розпочато у
1991 році, припинено – у 1995 році через брак коштів. Ступінь будівельної готовності –
30 %. На даний час об’єкт не охороняється, роботи з консервації не виконувалися.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,4804 га; кадастровий номер
5924182300:02:001:0033; цільове призначення: для індивідуального житлового,
гаражного і дачного будівництва; відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ –
1 776 360,00 грн, у т. ч. ціна земельної ділянки – 265 240,00 грн, ціна об’єкта –
1 511 120,00 грн.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням
ПДВ – 2 131 632,00 грн, у т. ч. ПДВ – 355 272,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 213 163,20 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Умови продажу:
завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в
експлуатацію протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передавання
з можливістю зміни його цільового призначення; використовувати земельну ділянку
за цільовим призначенням; виконувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови об’єкта та введення його
в експлуатацію; подальше відчуження об’єкта та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливі лише за умови збереження для нового власника
об’єкта зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ
21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта.
Аукціон в електронній формі буде проведено 09.12.2016 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв – 5 грудня 2016 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3. Телефон для довідок (0542) 36-21-83.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
фельдшерсько-акушерського пункту разом
із земельною ділянкою, на якій він розташований
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
фельдшерсько-акушерський пункт разом із земельною ділянкою, на якій він розташований.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Головна, 77а, с. Борівці, Кіцманський р-н,
Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – фельдшерськоакушерський пункт разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, з
відсотком готовності 46 % являє собою двоповерхову будівлю, що складається з
двох поверхів та підвального приміщення. Об’єкт не законсервований, будівельний
майданчик не огороджений та не охороняється.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0663 га, кадастровий номер 7322581000:01:001:0212 для будівництва і обслуговування будівель
закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 442 841,00 грн (чотириста сорок дві тисячі вісімсот сорок одна гривня 00 копійок) без урахування
ПДВ, у т. ч.: ціна об’єкта незавершеного будівництва – 418 489,00 грн (чотириста
вісімнадцять тисяч чотириста вісімдесят дев’ять гривень 00 копійок), ціна земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва, – 24 352,00
грн (двадцять чотири тисячі триста п’ятдесят дві гривні 00 копійок) без ПДВ. ПДВ –
88 568,20 грн (вісімдесят вісім тисяч п’ятсот шістдесят вісім гривень 20 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 531 409,20 грн
(п’ятсот тридцять одна тисяча чотириста дев’ять гривень 20 копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта з врахуванням вимог чинного законодавства
і дотриманням норм у сейсмічних районах України протягом п’яти років з моменту
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ФДМУ – 25 років

підписання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва разом
із земельною ділянкою та ввести його в експлуатацію як будівлю закладу охорони
здоров’я та соціальної допомоги з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки.
2. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
3. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання
об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він
розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним
законодавством України.
4. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з
чинним законодавством.
5. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору.
6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
разом із земельною ділянкою (або його частини) у період чинності зобов’язань
покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати

ціни продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані
покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої
законодавством і договором купівлі-продажу.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 53 140,92 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 % від початкової ціни об’єкта.
Аукціон в електронній формі буде проведено 09.12.2016 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та
фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному ви-

гляді 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) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 05.12.2016 до 16.45 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

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

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
приватизації – «Дитячий комбінат № 2 (63)» (недіючий)
Назва об’єкта: «Дитячий комбінат № 2 (63)» (недіючий).
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Південний, 9.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191000, Публічне акціонерне товариство
«Південний гірничо-збагачувальний комбінат» за адресою: 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг.
Призначення об’єкта: організація дозвілля дітей.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта входять: цегляна двоповерхова нежитлова будівля дитячого закладу літ. А-2 загальною площею 547,3 м2, цегляна
господарська будівля літ. Ж загальною площею 77,2 м2, І – басейн, ІІ – вимощення,
№ 1-3 – огорожа. Земельна ділянка під об’єкт окремо не відводилась. Рік введення в
експлуатацію – 1958. Потребує проведення капітального ремонту, посилення та відновлення експлуатаційних властивостей. Основні комунікації в незадовільному стані.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 780 534,00 грн, ПДВ – 156 106,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 936 640,80 грн.
Умови продажу: використовувати за призначенням; можливе перепрофілювання об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства України з питань організації
дозвілля дітей; забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх технічних,
санітарних, протипожежних та інших правил з утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації
покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством
України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх
виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; 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 передання.
Засоби платежу – грошові кошти.
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 на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 93 664,08 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: «10% від початкової
ціни об’єкта приватизації – «Дитячий комбінат № 2 (63)» (недіючий), розташованого
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Південний, 9»).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні –
5 грудня 2016 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Придніпровською товарною
біржею (http://pce.co.ua) (електронний майданчик: http://ptb.net.ua) 9 грудня 2016 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайті Придніпровською товарною біржею
(http://pce.co.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Придніпровської товарної біржі (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Січеславська, 15а) оригінал заяви на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та 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 Дніпропетровській
області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00
до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056)
744-11-41.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
малої приватизації державної власності – лазні разом
із земельними ділянками, на яких вона розташована,
що перебувала на балансі ліквідованого ВАСТ «Нове життя»
Назва об’єкта: лазня разом із земельними ділянками, на яких вона розташована.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Дружби народів, 13, с. Малятинці, Кіцманський р-н, Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: будівля лазні (літ. А) – одноповерхова цегляна будівля
загальною площею 193,2 м2 (рік будівництва – 1979); сарай (літ. Б) – одноповерхова
цегляна споруда, площа забудови – 20,0 м2 (рік будівництва – 1979); водоочисна
(літ. В) – одноповерхова цегляна споруда, площа забудови – 34,1 м2.
Відомості про земельну ділянку: розмір земельних ділянок (всього): загальна
площа – 0,1489 га, у т. ч.: земельна ділянка № 1 (будівля лазні) – 0,1051 га, кадастровий № 7322585500:02:002:0210; земельна ділянка № 2 (сарай) – 0,0030 га,
кадастровий № 7322585500:02:002:0211; земельна ділянка № 3 (водоочисна споруда) – 0,0408 га, кадастровий № 7322585500:02:001:0675”.
Цільове призначення земельних ділянок: для будівництва та обслуговування
інших будівель громадської забудови.
Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 175 519,00 грн (сто сімдесят п’ять
тисяч п’ятсот дев’ятнадцять гривень 00 копійок), у т. ч.:
ціна об’єкта групи Ж без урахування ПДВ – 122 674,00 грн (сто двадцять дві
тисячі шістсот сімдесят чотири гривні 00 копійок), ціна земельних ділянок, на яких
розташований об’єкт групи Ж, – 52 845,00 грн (п’ятдесят дві тисячі вісімсот сорок п’ять гривень 00 копійок). ПДВ – 35 103,80 грн (тридцять п’ять тисяч сто три
гривні 00 копійок).

Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 210 622,80 грн (двісті десять тисяч шістсот двадцять дві гривні 80 копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Питання про подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно.
2. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог природоохоронного законодавства під час експлуатації об’єкта.
3. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання об’єкта
приватизації разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, покупець
зобов’язаний здійснити державну реєстрацію права власності нерухомого майна,
що входить до складу об’єкта приватизації, в тому числі державну реєстрацію права
власності на земельні ділянки в установленному законодавством порядку.
4. Подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за
їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ.
5. Покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю
за виконанням умов, надавати необхідні матеріали, відомості, документи тощо
про виконання умов як шляхом запитів до покупця щодо виконання умов, так і
шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації до моменту підписання
акта підсумкової перевірки.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 21 062,28 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 % від початкової ціни об’єкта.
Аукціон в електронній формі буде проведено 09.12.2016 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяви, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на
електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі (36039, м.Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінал заяви на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 05.12.2016 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

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

апарат фдму
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – 72квартирний дев’ятиповерховий житловий будинок № 1 загальною площею 4 434,17 м2 (зокрема, житловою площею – 2 735,75 м2) за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка, мікрорайон 12-А,
що обліковується на балансі ТОВ «Україна-Метал-ЛТД». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Україна-Метал-ЛТД». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка, мікрорайон
12-А. Мета проведення оцінки: повернення об’єкта незавершеного будівництва у
державну власність. Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу: (044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@
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, од.: 72-квартирний дев’ятиповерховий житловий будинок. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість
земельних ділянок: –. Розмір земельних ділянок, усього: –. Місце розташування
земельних ділянок: –. Цільове призначення земельних ділянок: –. Правовий режим земельних ділянок: –. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис.
грн: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: «ні». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – 171квартирний дев’ятиповерховий житловий будинок № 2 загальною пло-

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – комплекс
будівель та споруд загальною площею 184,9 м2 у складі нежитлової будівлі з підвалом, А, 163,4 м2; гаража, Б, 19,1 м2; туалету, В, 2,4 м2; вхідного
майданчика, а; вхідного майданчика, а1. Балансоутримувач: Територіальне
управління державної судової адміністрації України в Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Чечельницький р-н, смт Чечельник,
вул. Героїв Майдану, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: відділ приватизації державного майна (0432) 67-27-46. Телефакс замовника
конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: 5 шт. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 29.02.2016:
16 198,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016.
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – приміщення
їдальні загальною площею 308,8 м2, що перебувають на зберіганні ПАТ «Ямпільський консервний завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Сонячна, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: відділ
приватизації державного майна (0432) 67-27-46. Телефакс замовника конкурсу (0432)
56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.01.2006: первісна – 35,185 тис. грн; залишкова –
8,568 тис. грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016.
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 сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
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щею 13 231,48 м2 (зокрема, житловою площею – 9084,44 м2) за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка, мікрорайон 12-А,
що обліковується на балансі ТОВ «Україна-Метал-ЛТД». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Україна-Метал-ЛТД». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка, мікрорайон
12-А. Мета проведення оцінки: повернення об’єкта незавершеного будівництва у
державну власність. Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@
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, од.: 171-квартирний дев’ятиповерховий житловий будинок. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість
земельних ділянок: –. Розмір земельних ділянок, усього: –. Місце розташування
земельних ділянок: –. Цільове призначення земельних ділянок: –. Правовий режим
земельних ділянок: –. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: «ні». Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.
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).
Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний
стаж професійної діяльності: не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є окремі будівлі, об’єкти незавершеного будівництва.
Очікувана ціна надання послуг з оцінки – 30 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпосередньо
до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул.
Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00 24 листопада 2016 р.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303) 30 листопада 2016 р. о 14.00.

майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у першому кварталі
2016 року» та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, а також
уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів, повідомляємо, що максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта нерухомого майна,
зокрема декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно
для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,40 грн; окремо розташованої
будівлі – 1 849,90 грн; комплексу будівель та споруд – 3 200,00 грн.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 10 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 01.12.2016 (м. Вінниця, вул. Гоголя, 10).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 07.12.2016 об 11.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій
області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 53-03-50.

(0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса
замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього:
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016. Платник робіт з
оцінки – ДП «Центр державного земельного кадастру».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напрямку «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); 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

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: приміщення частини першого поверху адміністративної будівлі площею 48,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Головне управління статистики у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45700, Волинська обл., м. Горохів, вул. Незалежності, 2. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
продовження дії договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу
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оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до
виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у першому кварталі 2016
року» максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна,
зокрема декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно
для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,40 грн.
Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк,
Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться о 10.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський
майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційно-адмініст
ративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк,
Київський майдан, 9, кімн. 807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення конкурсу (включно).

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: частини нежитлового вбудованого приміщення площею 4,0 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗУ».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Севастопольська, 17. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Каталунова А. К.
 2. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
3,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 35. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Моісеєнко О. В.
 3. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
3,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 65. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Моісеєнко О. В.
 4. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
3,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 44. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Моісеєнко О. В.
 5. Назва об’єкта: частина даху площею 30,0 м2 та частина нежитлового
вбудованого приміщення площею 16,5 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Київстар».
 6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 30,31 м2.
Балансоутримувач: Відділ агропромислового розвитку Широківської РДА. Адреса:
Дніпропетровська обл., смт Широке, вул. Леніна,115. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Халіка А. В.
 7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 50,5 м2. Балансоутримувач: Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у
запас військовослужбовців. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Ушакова, 4. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Корнієнко І. Б.
 8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 290,3 м2.
Балансоутримувач: Державний архів Дніпропетровської області. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 10. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – КЗК «Дніпропетровська обласна універсальна наукова
бібліотека ім. Первоучителів Кирила і Мефодія».
 9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 1 359,3 м2.
Балансоутримувач: Державний архів Дніпропетровської області. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. К Лібкнехта, 89. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – КЗК «Дніпропетровська обласна універсальна наукова
бібліотека ім. Первоучителів Кирила і Мефодія».
 10. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 28,48 м2.
Балансоутримувач: Відділ агропромислового розвитку Широківської РДА. Адреса:
Дніпропетровська обл., смт Широке, вул. Леніна, 115. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Темченко А. Г.
 11. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗУ».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Севастопольська, 17. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ АКБ «Індустріалбанк».
 12. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗУ».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Вернадського (Дзержинського), 9. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ АКБ «Індустріалбанк».
 13. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗУ».
Адреса: м. Дніпропетровськ, пл. Соборна (Жовтнева), 2. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ АКБ «Індустріалбанк».
 14. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 6,5 м2.
Балансоутримувач: Управління державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпро, вул. Короленка, 4. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ «ДАТАГРУП».
 15. Назва об’єкта: майданчик площею 80,0 м2. Балансоутримувач: 1935
окремий загін (скороченого складу) 26 об’єднаного загону ДССТ. Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізьке шосе, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ПрАТ «Київстар».
 16. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 35,0 м2.
Балансоутримувач: Нікопольський МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району ГУМВС України). Адреса: м. Нікополь, вул. Станіславського,
1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ТОВ «Тепло-Модуль Україна».
 17. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 20,8 м2.
Балансоутримувач: ДП «ДДПІ Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро (Дніпропетровськ), просп. Слобожанський (Газети «Правда»), 3. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Кручина Ю. В.
 18. Назва об’єкта: частина даху площею 20,0 м2. Балансоутримувач: Дніпродзержинський професійний ліцей. Адреса: м. Кам’янске, вул. Лермонтова, 151. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Лайфсел».
 19. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 14,3 м2.
Балансоутримувач: Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана». Адреса: м. Кривий Ріг, просп.
Поштовий, 51. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ФОП Киричок Х. Ю.
 20. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 85,59 м2.
Балансоутримувач: Криворізький коксохімічний технікум Національної металургійної академії України. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 40. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Павлова Т. В.
 21. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 78,16 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Придніпровський енергобудівний технікум». Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Космонавта Волкова, 6б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Сокур В. О.
 22. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 4,0 м2. Балансоутримувач: Вільногірський технікум Національної металургійної академії України. Адреса: м. Вільногірськ, вул. Центральна, 33. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Лазорчик О. В.
 23. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 17,2 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.
Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 35. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Сова Д. І.
 24. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 139,9 м2.
Балансоутримувач: ДП «Виробничо-будівельне об’єднання». Адреса: м. Нікополь,
просп. Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Часнок Г. М.
 25. Назва об’єкта: залізнична колія ( інв. 1279600); паропровід (інв.
2421100); тепломережа (інв. 4225600); лінія високої напруги (інв. 4063400);
очисна споруда-каналізація (інв. 2421100). Балансоутримувач: ПАТ «Жовтоводський хлібозавод». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Залізнична, 2. Мета оцінки – визначення розміру збитків, нанесених державі за незбереження державного майна. Дата оцінки – 12.08.2016. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ПАТ «Жовтоводський хлібозавод».
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких
робіт; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
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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).
Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції учасників конкурсу, в яких термін виконання робіт – до 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, архівної
та адміністративно господарської роботи за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 23 листопада 2016 р.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 29.11.2016 о 10.00,
телефон для довідок (056) 744-11-51.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 16 будівлі харчоблоку
та лазні (літ. Е) загальною площею 23,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перша Ливарна (Червоногвардійська), 36. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 1,6771 га. Місце розташування земельної ділянки
(ділянок): м. Запоріжжя, вул. Перша Ливарна (Червоногвардійська), 36. Цільове
призначення земельної ділянки (ділянок) – для розташування слідчого ізолятора
№ 10 на вул. Червоногвардійська, 36. Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – 19 495 616,66 грн. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладання
договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький слідчий ізолятор УДПтС
України в Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «РЕН ЕНЕРДЖІ». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2016. Контактні телефони:
відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-0750 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 212 другого поверху
будівлі (літ. Б) загальною площею 40,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Горького, 6. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Бердянська філія ДП
«Адміністрація морських портів України». Платник робіт з оцінки: ТОВ «САЙРУСГРУП». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016. Контактні
телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061)
226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 213 другого поверху
будівлі (літ. Б) загальною площею 21,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Горького, 6. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Бердянська філія ДП «Адміністрація морських портів України». Платник робіт з оцінки: ТОВ «ТВОЯ ЛОГІСТИКА».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 22607-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 4. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлових приміщень учбового корпусу № 2 – гуртожитку (літ. Е-6) загальною площею 6,0 м2: частина стіни
нежитлового приміщення № 205 третього поверху площею 2,0 м2, частина стіни
нежитлового приміщення № 241 четвертого поверху площею 2,0 м2, частина стіни
нежитлового приміщення № ХІІ п’ятого поверху площею 2,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка/Гастелло, 71/46. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький металургійний коледж Запорізької державної інженерної
академії. Платник робіт з оцінки: ФОП Шантир Юрій Володимирович. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016. Контактні телефони: відділ
оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).
Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого в перший поверх учбового корпусу (літ. А-3-4; А3-2; А4; А5) нежитлового приміщення № 240 площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського,
64. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору
оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Платник робіт з оцінки: ПАТ Комерційний Банк «Приватбанк». Дата оцінки:
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016. Контактні телефони: відділ
оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).
Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 1, № 2 одноповерхової
прохідної медичної частини (літ. М-1) загальною площею 9,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 71502, Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Будівельників,
33. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору
оренди. Балансоутримувач майна: державний заклад «Спеціалізована медикосанітарна частина № 1» Міністерства охорони здоров’я України. Платник робіт з
оцінки: ФОП Самсонян Оганес Герасимович. Дата оцінки: (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.10.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ
ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина сходової клітки № 200 головного корпусу (літ. А-3-4, А3, А4, А5, літ. А5) загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64; частина коридору № 240 головного корпусу (літ.
А-3-4, А3, А4, А5, літ. А5) загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 64; частина коридору № 59 корпусу № 2 (літ. Ю-4) загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 64; частина коридору
№ 39 корпусу № 3 (літ. У1, У2-5 , У3 -2, У4) загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64; частини вестибуля № 59 корпусу № 4
(літ. Ю1 – 4) загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії
договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний
університет. Платник робіт з оцінки: ФОП Молчанов Анатолій Михайлович. Дата
оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016. Контактні телефони:
відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-0750 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина стіни нежитлового приміщення № 80
третього поверху будівлі гуртожитку (літ. А-5) площею 1,0 м2, частина стіни нежитлового приміщення № 92 четвертого поверху будівлі гуртожитку
(літ. А-5) площею 1,0 м2, частина стіни нежитлового приміщення № 111
п’ятого поверху будівлі гуртожитку (літ. А-5) площею 1,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України (колишня назва – 40
років Радянської України), 43а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний вищий
навчальний заклад «Запорізький будівельний коледж». Платник робіт з оцінки:
Підприємство «Добробут» первинної організації профспілки студентів, аспірантів
та докторантів Запорізького національного технічного університету. Дата оцінки:
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016. Контактні телефони: відділ
оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).
Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють
на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту
оцінки. Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту
про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та
дату проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); інформація про претендента
(додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення); 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в
запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у
календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. У разі
невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання
претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.

5

Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційно-докумен
тального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб.
№ 10) до 15.00 25.11.2016 (включно).
Конкурс відбудеться 01.12.2016 о 10 00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.

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. Необоротні активи орендованого цілісного майнового комплексу
колишнього державного підприємства «ІНІН» (до складу ЦМК входять 2 автомобілі, причіп, обладнання та бібліотечний фонд; об’єкти нерухомості
відсутні), що обліковується на балансі підприємства «Центр соціально-трудової і
професійної реабілітації інвалідів «ІНІН» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз
інвалідів України», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Височана, 18. Запланована дата оцінки: 31.10.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник
оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – підприємство
«Центр соціально-трудової і професійної реабілітації інвалідів «ІНІН» Всеукраїнської
організації інвалідів «Союз інвалідів України».
 2. Частина нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 2, що обліковується на балансі Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Є. Коновальця, 141. Запланована дата оцінки: 31.10.2016. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області.
Платник оцінки – ФОП Матіїв А. С.
 3. Частина нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 4, що обліковується на балансі Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 49а. Запланована дата оцінки: 31.10.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження
договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області.
Платник оцінки – ФОП Матіїв А. С.
 4. Частина нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 5, що обліковується на балансі Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Сухомлинського, 2. Запланована дата оцінки: 31.10.2016. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області.
Платник оцінки – ФОП Матіїв А. С.
 5. Частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 на
першому поверсі гуртожитку № 1, що обліковується на балансі Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Дорошенка, 22а. Запланована дата оцінки: 31.10.2016. 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 Матіїв А. С.
 6. Частина приміщень першого поверху площею 157,0 м2 та 1,0 м2, частина приміщень третього поверху площею 157,0 м2 та 1,0 м2 адміністративного корпусу 6А, що обліковується на балансі державного підприємства «Виробниче
об’єднання «Карпати», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 201. Запланована дата оцінки: 31.10.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП Матіїв А. С.
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, що буде розглядатись конкурсною
комісією під час обрання переможця для об’єктів нерухомого майна, зокрема декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,00 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’єкта
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами з оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації о 10.00 у кабінеті № 315 у приміщенні РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48,
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, телефон для довідок
55-31-39.

КИЇВСЬКА область

№
з/п
1

2

3

4

5

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
Дата Вид варНазва об’єктів
Платник
оцінки
тості
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
Частина нежитлового приміщення № 1.1.18 площею
31.10.16 Спеці- ПрАТ «КИЙ
3,3 м2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D»
альна АВІА»
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП
МА «Бориспіль»
Нежитлові приміщення загальною площею 2,0 м2, а саме: 31.10.16 Ринкова ФОП Зровчастина нежитлового приміщення головного учбового
ко Ю. І.
корпусу площею 1,0 м2; частина нежитлового приміщення юридичного корпусу площею 1,0 м2 за адресою:
Київська обл., м. Ірпінь, вул. Карла Маркса, 31, що перебувають на балансі Національного університету державної податкової служби України
Нежитлові приміщення загальною площею 6,0 м2, а саме: 31.10.16 Ринкова ФОП Зровчастина нежитлового приміщення головного учбового
ко Ю. І.
корпусу площею 4,0 м2; частина нежитлового приміщення юридичного корпусу площею 2,0 м2 за адресою:
Київська обл., м. Ірпінь, вул. Карла Маркса, 31, що перебувають на балансі Національного університету державної податкової служби України
Частина нежитлового приміщення головного учбового кор- 31.10.16 Ринкова ФОП Зровко
пусу загальною площею 2,0 м2; частина нежитлового приЮ. І.
міщення учбового корпусу 2 (факультет податкової міліції)
загальною площею 1,0 м2; частина нежитлового приміщення конференц-комплексу ЦППК з харчоблоком загальною
площею 1,0 м2; частина нежитлового приміщення надбудови 2-х 5-поверхових навчальних корпусів загальною площею
3,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Карла Маркса, 31 та частина нежитлового приміщення 156-квартирного
житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями магазина та кафетерію загальною площею 1,0 м2
за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Північна, 79б,
що перебувають на балансі Національного університету
державної податкової служби України
Нежитлове приміщення площею 40,0 м2 за адресою: Ки- 31.10.16 Ринкова ФОП Ведмеденївська обл., м. Українка, вул. Зв’язку, 1, що перебуває на
ко Д. В.
балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»

6 Металевий кіоск площею 19,0 м2 за адресою: Київська
31.10.16 Ринкова ФОП Руденко
обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. СухомлинськоЛ. П.
го, 30, що перебуває на балансі ДВНЗ ПереяславХмельницький державний педагогічний університету ім.
Г. Сковороди
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
7 Частина твердого покриття площею 203,0 м2 («тимчасова
31.10.16 Ринкова ТОВ «ЛУК АВІА
автостоянка для спецтранспорту», інв. № 47769) за адресою:
ОЙЛ»
Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
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ФДМУ – 25 років
Продовження таблиці

№
Дата Вид варНазва об’єктів
Платник
Замовник
з/п
оцінки
тості
8 Частини нежитлових приміщень площею 176,6 м2 збірно- 31.10.16 Ринкова Державне авіа- РВ ФДМУ
щитового будиночка (інв. № 47498) за адресою: Київська
ційне підприєм- по Київ
обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Борисство «Україна» ській
піль», що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
області
9 Частина приміщення площею 1,0 м2 у фойє навчального 31.10.16 Ринкова ТВБВ
РВ ФДМУ
корпусу № 1 за адресою: Київська обл., м. Переяслав№ 10026/0849 по Київ
Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, що перебуває
Філії – Головно- ській
на балансі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
го управління по області
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
м. Києву та Київській області
ПАТ «Державний
ощадний банк
України»
2
10 Частина твердого покриття площею 90,0 м («тимчасова
31.10.16 Ринкова ТОВ «Авіаційна РВ ФДМУ
автостоянка для спецтранспорту», інв. № 47769) за адресою:
паливна заправ- по Київ
Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт
на компанія»
ській
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
області
11 Частина приміщення № 23 площею 6,0 м2 на 1-му по31.10.16 Ринкова Громадська спіл- РВ ФДМУ
версі адміністративної будівлі за адресою: Київська обл.,
ка «Українська по Київ
м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
авіатранспортна ській
що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
асоціація»
області
Визначення вартості об’єкта для погодження розрахунку орендної плати
(за заявою від сторонньої організації)
12 Нежитлове приміщення службово-житлового будинку
31.10.16 Ринкова Центральна геоплощею 17,3 м2 за адресою: Київська обл., м. Вишгород,
фізична обсерпросп. Мазепи Івана, 11
ваторія (ЦГО)

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 № 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 кадрової роботи та організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Київ
ській 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 01.12.2016 об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, телефон для довідок
200-25-36.

КІРОВОГРАДСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею 2,0 м2 в одноповерховій будівлі поштового відділення за адресою: м. Кіровоград, вул. Попова, 11, корп.
1, що перебуває на балансі Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта». Найменування балансоутримувача: Кіровоградська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кіровоград, вул. Попова, 11, корп.1. Мета проведення
незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса
замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн: 7,727. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.10.2016. Площа земельної ділянки: 2,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, вул. Попова, 11, корп. 1. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2).
Платник робіт з оцінки: ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (тел. 35-81-14).
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт; строк виконання робіт – не більше 5 днів шляхом поштового відправлення
на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімн. 801 РВ
ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до
28.11.2016 включно у робочий час до 17.15. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться 2 грудня 2016 р. о 8.30 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

Львівська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення буфету загальною площею 66,0 м2 на четвертому поверсі та нежитлове приміщення 2е
площею 6,0 м2 у вестибулі на першому поверсі, загальною площею 72,0 м2 в
навчальному корпусі № 4. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Митрополита Андрія, 5. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-6204 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Митрополита
Андрія, 5. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Опірський Андрій Богданович.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення першого поверху площею 65,4 м2 (індекси 4, 5-1) та антресолі площею 40,4 м2 (індекси
4а, 4б, 5-2, 5-3), загальною площею 105,8 м2 у будівлі факультету управління
фінансами та бізнесу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Коперника, 3.
Балансоутримувач: ЛНУ імені І. Франка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Коперника, 3. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.10.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Львівські традиції».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
21,0 м2 на п’ятому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Генерала Чупринки, 71. Балансоутримувач: ДП ДІПМ «Містопроект». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 26162-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки,
71. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Київська регіональна організація «Відродження».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 4, 3, 10, 3,
2) загальною площею 43,2 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Трускавець, пл. В. Чорновола, 2. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та перебуває в оперативному управлінні
Дрогобицької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління
ДФС у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
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Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: Львівська обл., м. Трускавець, пл. В. Чорновола, 2. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
Трускавецький міський центр соціальних служб для сім’’ї, дітей та молоді.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 242 – 246 загальною
площею 72,8 м2 на п’ятому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. І. Франка, 61. Балансоутримувач: Філія «Львівський проектний
інститут» ДП МОУ «Центральний проектний інститут». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. І. Франка, 61. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Спас Ростислав Ігорович.
 6. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення загальною
площею 7,9 м2 на другому поверсі навчального корпусу № 4. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Митрополита Андрія, 5. Балансоутримувач: НУ «Львівська
політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Галясок Олег Орестович.
 7. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлового приміщення загальною
площею 4,0 м2 (4 частини по 1,0 м2 ) на першому та третьому поверхах будівлі під 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: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Рибочок Мар’ян Богданович.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 8. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 46. Балансоутримувач: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 26162-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Лесі
Українки, 46. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Бойчук Андрій Васильович.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2016 року
та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 1 725,40
грн для нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них». Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її
складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І,
ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
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’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: приміщення площею 208,35 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Львівська філія Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Дубенська БОС 1/329. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника
конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Василець Тетяна Іванівна. 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 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки:
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016.
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»,
яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів,
які містяться в конверті. На конверті 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, зокрема у розділах I, II, III, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна 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).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться 2 грудня 2016 року о 9.00 в РВ ФДМУ по Рівненській
області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються до 28.11.2016 (включно) до 17.00
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове підвальне приміщення будівлі виробничого корпусу площею 45,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Рівненське обласне управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Рівне, вул. Кавказька, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди
державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди
державного майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса
замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП
Тильчик Микола Вікторович. 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
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація від-

сутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 30,0 м2 у будівлі
учбових майстерень з прохідною галереєю. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДНЗ «Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і
торгівлі». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. С. Дем’янчука, 3а. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу
(0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ТзОВ «О.К.К.». 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 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення готелю «Вараш» (приміщення перукарні), інв. № 4701/501, площею 81,17 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Кузнецовськ, майдан Незалежності, 3. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника
конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника
конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Антонюк Раїса Мусіївна. 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 приміщення. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір
земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної
ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.11.2016.
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»,
яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів,
які містяться в конверті. На конверті 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, зокрема у розділах I, II, III, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна 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).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться 2 грудня 2016 року о 9.00 в РВ ФДМУ по Рівненській
області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються до 28.11.2016 (включно) до 17.00
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: частина приміщення в переході навчального корпусу № 5 площею 2,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Рівненський державний гуманітарний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Рівне, вул. Остафова, 31. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного
майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного
майна) Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника
конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Гон
Максим Мойсейович. 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 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення
земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016.
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»,
яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів,
які містяться в конверті. На конверті 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, зокрема у розділах I, II, III, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна 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).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться 2 грудня 2016 року о 9.00 в РВ ФДМУ по Рівненській
області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються до 28.11.2016 (включно) до 17.00
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

Тернопільська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: частина площадки для розміщення контейнера
площею 7,0 м2 та одне антено-місце (частина зовнішньої поверхні радіовежі типу АО-40 для розміщення антенно-фідерних пристроїв на висоті 42,0 м
від поверхні землі площею 1,0 м2), що перебувають на балансі Тернопільських
магістральних електричних мереж ДП «Національна енергетична компанія «Укр
енерго». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Енергетична, 58, смт Велика Березовиця, Тернопільськтй р-н, Тернопільська область. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87.
Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській
області. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». Балансова залишкова вартість
об’єкта оцінки станом на 01.09.2016: 5 721,24 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».

№ 92 (1008)

ФДМУ – 25 років
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву), яка складається з:
1) заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу 1
Положення (за наявності); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення);
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх особистими
підписами та печаткою претендента; 2) документи щодо практичного досвіду претендента та оцінювачів з виконання робіт з оцінки та інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення); копії висновків про вартість майна
або витягів із звітів, підписаних оцінювачами, що будуть залучені до виконання робіт
з оцінки, завірених печаткою претендента. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки
1.1 є нерухоме майно – інженерні споруди та конструктивні частини будівель, що призначені для розміщення телекомунікаційного обладнання; 3) конкурсну пропозицію
претендента, яка подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт,
а також строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх
конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість
робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із
законодавством. До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів,
вартість послуг з оцінки майна яких не перевищує 1 725,40 грн.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504.
Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в
газеті «Відомості приватизації» о 10.00 в РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань).

Продовження таблиці

№
з/п

№
з/п

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

Дата оцінки

Мета
проведення
оцінки

Інформація про
замовника/
платника

1 Частина холу на першому поверсі дев’ятиповерхового гурто05.10.16 Визначення
ФОП
житку, реєстровий номер майна 02071205.1.РБНМЛП101,
вартості об’єкта Пазю
загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Отакара
з метою продо- ра С. О.
вження договоЯроша, 12, що перебуває на балансі Харківського національнору оренди
го університету імені В. Н. Каразіна, 02071205, тел. 707-60-80
2 Частина холу на першому поверсі дев’ятиповерхового гурто05.10.16 Визначення
ФОП
житку, реєстровий номер майна 02071205.1.ГБНМЛП037, завартості об’єкта Пазю
гальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, пл. Людвіг Своз метою продо- ра С. О.
вження договободи, 51, що перебуває на балансі Харківського національного
ру оренди
університету імені В. Н. Каразіна, 02071205, тел. 707-60-80
3 Частина даху двоповерхової будівлі торгового центру (інв.
27.11.16 Визначення
ТОВ
№с18000189, літ. за техпаспортом «А-2» загальною площею
вартості об’єкта «Лайф20,0 м2 за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, с. Перз метою продо- селл»
вження договошотравневе, вул. Центральна, 3, що не увійшла до статутнору оренди
го фонду ПАТ «Племінний завод «Червоний велетень» у процесі приватизації та перебуває на його балансі, 00486770
4 Частина нежитлового приміщення комори кімн. № 6 у під23.10.16 Визначення
ФОП
вальному приміщенні 5-поверхової будівлі гуртожитку № 1 (інв.
вартості об’єкта Буряков№ 10300012, літ. «А-5»), загальною площею 1,5 м2 за адресою:
з метою продо- ський В. М.
вження договом. Харків, вул. Максиміліанівська, 15, що перебуває на балансі
ру оренди
Харківського національного університету міського господарства
ім. О. М. Бекетова, 02071151, тел. 706-15-37
5 Частина нежитлового приміщення комори кімн. № 10 на
23.10.16 Визначення
ФОП
першому поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 2 (інв.
вартості об’єкта Буряков
№ 10300013, літ. «А») загальною площею 2,0 м2 за адресою:
з метою продо- ський В. М.
вження договом. Харків, пров. Отакара Яроша, 7, що перебуває на балансі
ру оренди
Харківського національного університету міського господарства
ім. О. М. Бекетова, 02071151, тел. 706-15-37
6 Частина нежитлового приміщення умивальні кімн. № XVI на
23.10.16 Визначення
ФОП
першому поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 7 (інв.
вартості об’єкта Буряков
№ 10300008, літ. «Б-5») загальною площею 2,0 м2 за адресою:
з метою продо- ський В. М.
вження договом. Харків, вул. Шевченка, 233а, що перебуває на балансі Харківру оренди
ського національного університету міського господарства ім. О.
М. Бекетова, 02071151, тел. 706-15-37
7 Нежитлові приміщення кімн. № 118,129, 129а, 130, 132, 132а,
18.10.16 Визначення
ТОВ
133, 133а, 133б, 136, 136а на першому поверсі різноповерхової
вартості об’єкта «СТАТУС
(1-8) адміністративної будівлі, інв. № 2950001, реєстровий
з метою продо- «А.В.К»
№21560045.21.АААЖЕИ763, загальною площею 247,9 м2
вження договору оренди
за адресою: м. Харків, пл. Привокзальна, 2, що перебувають на
балансі Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», 22721970, тел.:
712-08-57, 712-46-43
8 Нежитлові приміщення кімн. № 1 – 24,9 м2, № 2 – 16,5 м2,
28.11.16 Визначення
ТОВ «Фір№ 3 – 39,0 м2 на першому поверсі та підвалі учбово-лабо
вартості об’єкта ма «Тетра,
з метою продо- LTD»
раторного корпусу, пам’ятка архітектури, загальною площею
вження догово80,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Кирпичова, 21, що перебуру оренди
вають на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 02071180, тел. 707-66-90
9 Нежитлові приміщення в одноповерховій будівлі складу
28.11.16 Визначення
ТОВ «Фір(інв. № 10310051) та в одноповерховій будівлі гаража
вартості об’єкта ма «Тетра,
(інв. № 10310321) загальною площею 54,8 м2 за адресою:
з метою продо- LTD»
вження договом. Харків, вул. Багалія, 13, що перебувають на балансі Нару оренди
ціонального технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 02071180, тел. 707-66-90
10 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5,
На дату укла- Визначення
ФОП Абу
1-6, 1-7 на 1-му поверсі 2-поверхової прибудови (літ. А-2) дення договору вартості об’єкта Анхез Іяд
до 9-поверхового гуртожитку № 6 (літ. А-9) загальною пло- на проведення оренди з ме- Абдельщею 102,5 м2 за адресою: м. Харків, пров. Отакара Яроша,
незалежної тою передачі в рахма
6б, що перебувають на балансі Харківського національнооцінки
оренду
го університету міського господарства ім. О. М. Бекетова,
02071151, тел. (057) 706-15-37, 706-15-54

Дата оцінки

Мета
проведення
оцінки

Інформація про
замовника/
платника

11 Нежитлове приміщення – кімн. № 2 на 1-му поверсі
2-поверхової адміністративної будівлі загальною площею
17,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3, що перебуває на балансі ДП МОУ Харківська контора матеріальнотехнічного забезпечення, 08162096, тел. (057) 370-38-63
12 Нежитлові приміщення – кімн. № 3, 4 на 1-му поверсі
2-поверхової нежитлової будівлі загальною площею 73,5 м2
за адресою: Харківська обл., м. Ізюм, вул. Київська, 10,
що перебувають на балансі Ізюмського професійного ліцею,
02547837, тел. (057) 432-11-00
13 Одноповерхова будівля складу агрегатів № 9 загальною
площею 174,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Котлова, 218,
що перебуває на балансі ДП МОУ «Харківське управління
механізації та будівництва», 24975516, тел. (057) 712-88-41
14

15

16

Харківська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди

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

17

18

19

На дату укла- Визначення
ТОВ
дення договору вартості об’єкта «ТАТОСна проведення оренди з ме- БУД»
незалежної тою передачі в
оцінки
оренду
На дату укла- Визначення
ФОП
дення договору вартості об’єкта Наумко
на проведення оренди з ме- А. І.
незалежної тою передачі в
оцінки
оренду
На дату укла- Визначення
ФОП Брадення договору вартості об’єкта їлко М. С.
на проведення оренди з менезалежної тою передачі в
оцінки
оренду
Нежитлові приміщення – кімн. № 3, 12 на 2-му поверсі
На дату укла- Визначення
ТОВ «ОРТблоку «В» 4-поверхової будівлі головного корпусу клініки
дення договору вартості об’єкта ДЦП-Спе
загальною площею 25,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Клоч- на проведення оренди з ме- ціалізова
ківська, 339, що перебувають на балансі Українського
незалежної тою передачі в ний центр
науково-дослідного інституту протезування, протезобудуоцінки
оренду
реабілі
вання та відновлення працездатності, 03191680, тел. (057)
тації»
337-76-30, 337-49-83
Частина технічного поверху корпусу № 1 у 16-поверховому На дату укла- Визначення
ТОВ
гуртожитку № 1, корп. № 1, 2, 3, господарчий блок, загаль- дення договору вартості об’єкта «Контент
ною площею 2,5 м2 за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, на проведення оренди з ме- делівері
268, що перебуває на балансі Харківської медичної академії
незалежної тою передачі в нетворк»
післядипломної освіти, 01896872, тел. (057) 711-35-56,
оцінки
оренду
711-80-25
Нежитлові приміщення – кімн. № 8-49, 8-50 на 1-му поверсі на дату укла- Визначення
ФОП Кириодноповерхової будівлі громадсько-побутового корпусу
дення договору вартості об’єкта лов В. М.
загальною площею 17,4 м2 за адресою: Харківська обл.,
на проведення оренди з мем. Первомайський, 10, вул. Жовтнева, 4а, що перебувають
незалежної тою передачі в
на балансі Первомайського професійного ліцею, 02547872,
оцінки
оренду
тел. (057) 483-22-48
Одноповерхова будівля магазину загальною площею 97,1 м2 На дату укла- Визначення
ФОП Масза адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3, що перебуває на дення договору вартості об’єкта ленніков
балансі ДП МОУ Харківська контора матеріально-технічного на проведення оренди з ме- О. С.
забезпечення та сувенірної продукції, 08162096, тел. (057)
незалежної тою передачі в
370-38-63
оцінки
оренду
Нежитлове приміщення – частина кімн. № 12 на 2-му поверсі На дату укла- Визначення
ФОП
6-поверхової будівлі головного навчального корпусу загальною дення договору вартості об’єкта Петлиця
площею 14,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажано- на проведення оренди з ме- О. Ю.
ва, 17, що перебуває на балансі Харківського національного уні- незалежної тою передачі в
верситету міського господарства ім. О. М. Бекетова, 02071151,
оцінки
оренду
тел.: (057) 706-15-37, 706-15-54
Нежитлове приміщення – кімн. № 15 на 1-му поверсі у
На дату укла- Визначення
ТОВ
3-поверховій частині різноповерхової (3-5) будівлі навчально- дення договору вартості об’єкта «ЗЕБРА –
го корпусу, пам’ятка архітектури, загальною площею 57,9 м2 на проведення оренди з ме- 2016»
за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 18/20, що перебуває на
незалежної тою передачі в
балансі Харківського радіотехнічного технікуму, 21188157,
оцінки
оренду
тел. (057) 731-17-11, 731-32-38

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної
грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки) строк виконання робіт, який повинен становити
не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному
обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
Звертаємо увагу, щодо максимальної ціни надання послуг з оцінки, що буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця:
об’єкт нерухомо майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що
є одним об’єктом оцінки( нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи, та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), –
1 725,40 грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн; комплекс будівель
та споруд – 3 200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,80 грн; цілісний
майновий комплекс – 10 580,00 грн.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та 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, майдан Театральний,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 конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 130,0 м2 на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України у Щорському
районі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Сновськ, вул. Залізнична, 2. Платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «Приватбанк».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 4,9 м2 першого поверху відділення поштового зв’язку, вбудованого в дев’ятиповерховий
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житловий будинок. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів,
просп. Миру, 89. Платник робіт з оцінки – ФОП Деркач О. І.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі магазину «Лісний» площею 1 086,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Чернігівський р-н, смт Гончарівське, вул. Танкистів, 13. Платник робіт з оцінки –
ТОВ «ЕЛЕВЕН СТОР». Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області
(14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-2818. Телефакс замовника конкурсу: (0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника
конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної
вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.11.2016. Максимальна вартість послуг – 1 725,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 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.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 42,6 м2 першого поверху двоповерхової будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Чернігів, вул. Авіаторів, 19. Платник робіт з оцінки – ФОП Летута В. В.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 24,82 м2 першого поверху двоповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України у Городнянському районі Чернігівської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Городня, вул. Незалежності (колишня – Радянська), 57. Платник робіт
з оцінки – ФОП Бондаренко К. Г.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 172,3 м2 (кімн. № 21а, 24, 24а, 25, 25а, 26) на другому поверсі
дев’ятиповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Чернігівський державний центр науки, інновацій та інформатизації».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39. Платник робіт з
оцінки – ТОВ «Комп’ютерна академія «Шаг» місто Чернігів». Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон
замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс замовника конкурсу (0462) 67-27-83.
Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення
оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.11.2016. Максимальна вартість послуг – 1 725,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 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.

фдму повідомляє
ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження плану приватизації єдиного майнового комплексу
Костянтинівського державного хімічного заводу
Наказом Фонду державного майна України від 07.11.2016 № 2011 затверджено
план приватизації єдиного майнового комплексу Костянтинівського державного
хімічного заводу.
Спосіб приватизації зазначеного підприємства – продаж на аукціоні.
Показники підприємства станом на останню звітну дату:
код за ЄДРПОУ 05766362;
чисельність працюючих, осіб – 331;
розмір земельної ділянки, га – 99,7.
Основні види діяльності підприємства (за даними статуту або Держкомстату
України): виробництво іншої основної неорганічної хімічної продукції.

КОНКУРСИ З  відбору розробників документації із землеустрою
ПОТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу
об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою
1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на
якій він розташований (визначення або уточнення меж земельної ділянки та погодження їх з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого
зразка; проведення робіт із присвоєння кадастрового номера земельній ділянці;
внесення відомостей до бази даних Центру державного земельного кадастру; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку;
отримання позитивного висновку державної експертизи документації із земле
устрою та витягу з Державного земельного кадастру; підготовка інших матеріалів
та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт
державної власності групи А  – громадська будівля літ. А-1 (магазинпавільйон) загальною площею 166,8 м2 разом із земельною ділянкою
за адресою: 39508, Полтавська обл., Карлівський р-н, с-ще Михайлівське,
вул. Горького, 5а.
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт
із землеустрою.
2. Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 04.08.2016
№ 1517 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації» та наказ РВ ФДМУ від 22.09.2016 № 518 «Про приватизацію
об’єкта державної власності групи А».
3. Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений
та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про
присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; документ, що підтверджує встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими
знаками, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Умови конкурсу.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Полтавській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі змінами); копія
документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних
осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння
йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
документи, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим
чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація
претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання
робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку
пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник,
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та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згоду на обробку персональних даних (для фізичних осіб – підприємців).
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається у календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по
Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 415.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 12.12.2016 включно.
Конкурс відбудеться 16.12.2016 о 14.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 402.
Телефони для довідок: (0532) 2-24-86, 56-35-55.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу
об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою
1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на
якій він розташований (визначення або уточнення меж земельної ділянки та погодження їх з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого
зразка; проведення робіт із присвоєння кадастрового номера земельній ділянці;
внесення відомостей до бази даних Центру державного земельного кадастру; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку;
отримання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою та витягу з Державного земельного кадастру; підготовка інших матеріалів
та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт
державної власності групи А – громадська будівля літ. А-1 (магазин з підвалом) загальною площею 318,6 м2 разом із земельною ділянкою за адресою:
39508, Полтавська обл., Карлівський р-н, с-ще Голобородьківське, вул. Центральна (Соціалістична), 3в.
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт
із землеустрою.
2. Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 29.06.2016
№ 1246 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації» та наказ РВ ФДМУ від 13.09.2016 № 507 «Про приватизацію
об’єкта державної власності групи А».
3. Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений
та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про
присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; документ, що підтверджує встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими
знаками, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Умови конкурсу.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Полтавській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі змінами); копія
документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних

осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння
йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
документи, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим
чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація
претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання
робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку
пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник,
та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згоду на обробку персональних даних (для фізичних осіб – підприємців).
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається у календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по
Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 415.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 12.12.2016 включно.
Конкурс відбудеться 16.12.2016 о 14.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 402.
Телефони для довідок: (0532) 2-24-86, 56-35-55.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про повторне проведення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу об’єкта
приватизації разом із земельною ділянкою
1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою
(встановлення розміру та меж земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами, закріплення меж
земельної(них) ділянки(нок) межовими знаками, проведення робіт з присвоєння
кадастрового номера земельній ділянці, погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання позитивного висновку
державної експертизи щодо розробленої документації із землеустрою та витягу
з Державного земельного кадастру, підготовка інших документів, необхідних для
продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкти землеустрою.
Об’єкт № 1: землеустрою підлягає земельна ділянка за адресою: Сумська
обл., м. Конотоп, вул. Сумська, 10, на якій розташований об’єкт незавершеного
будівництва державної власності – виробничий корпус загальною площею
4 372,6 м2, балансоутримувач – відсутній.
Об’єкт № 2: землеустрою підлягає земельна ділянка за адресою: Сумська
обл., м. Конотоп, вул. Сумська, 10, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності – адміністративно-побутовий корпус
загальною площею 887,7 м2, балансоутримувач – відсутній.
Об’єкт № 3: землеустрою підлягає земельна ділянка за адресою: Сумська
обл., м. Конотоп, вул. Сумська, 10, на якій розташований об’єкт незавершеного
будівництва державної власності – склад готової продукції та заглиблений
склад інвентарю і обладнання загальною площею 56,5 м2, балансоутримувач – відсутній.
Розмір вищезазначених земельних ділянок буде визначатися у процесі
проведення робіт із землеустрою.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 25.11.2009
№ 1853, наказ ФДМУ від 29.08.2014 № 2215, лист Конотопської міської ради від
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04.08.2016 № 01-24/2219 про надання дозволу на розроблення землевпорядної
документації.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Сумській області у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На
конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта
та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи
з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних осіб платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідній орган державної податкової
служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента –
юридичної особи); письмова інформація претендента про його досвід роботи (за
наявності); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам,
встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації

із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які
має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені
за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення) для фізичних осіб підприємців претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління
персоналом та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області
(кімн. 9).
Останній день подання конкурсної документації – 16.12.2016 до 17.00.
Конкурс відбудеться 22.12.2016 о 10.00 за адресою РВ ФДМУ по Сумській області: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Місцезнаходження комісії: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Телефон для довідок (0542) 36-21-83.

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ЗАПОРІЗЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Запорізькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлиз/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти і науки 01242892, ДВНЗ «Запорізький будівельний коледж», 69037,
Нежитлові приміщення № 87, 88 та частина приміщення № 89
01242892.1.АААДДЛ872 м. Запоріжжя, вул. Незалежної України
162,2
460 892,00
1 рік
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів
України
м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 43, тел. (061) 224-08-97 (площею 13,7 м2) першого поверху будівлі (літ. А-4,А’)
(вул. 40 років Радянської України), 43
підакцизної групи, у навчальному закладі
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел.: (061) 226-07-89,
226-07-88, 226-07-87, 227-07-85. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди із супровідним листом. 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».

ЗАКАРПАТСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Закарпатській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон )
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство інфра- 22087987, Філія «Укрінтеравтосервіс-Закарпаття» Українського державного підприємства Вбудоване приміщення (поз. 4 за
21536845.6.РХЦЮОГ380 Закарпатська обл., Ужгород7,8
65 623,00
2 роки 11 місяців
Розміщення фінансової
структури України по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс», планом) в одноповерховій будівлі по
ський р-н, с. Великі Лази,
установи (відділення
Ужгородський р-н, с. Великі Лази, вул. Східна, 3, тел. 66-04-12
оформленню вантажів (літ. «Д»)
мкр-н «Новий», вул. Східна, 3
банку)
2 Міністерство інфра- 22087987, Філія «Укрінтеравтосервіс-Закарпаття» Українського державного підприємства Вбудоване приміщення (поз. 17 за 21536845.6.ЮКДПНК131 Закарпатська обл., Ужгород9,5
77 986,00
2 роки 11 місяців
Розміщення фінансової
структури України по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс», планом) на першому поверсі адмінський р-н, с/р Соломонівська,
установи (відділення
Ужгородський р-н, с. Великі Лази, вул. Східна, 3, тел. 66-04-12
будинку (літ. «А»)
МАПП «Тиса», буд. 2
банку)
3 Міністерство інфра- 22087987, Філія «Укрінтеравтосервіс-Закарпаття» Українського державного підприємства Вбудоване приміщення (поз. 16 за 21536845.6.РХЦЮОГ408 Закарпатська обл., Виногра11,0
90 013,00
2 роки 11 місяців
Розміщення фінансової
структури України по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс», планом) на першому поверсі адміндівський р-н, с. Неветленфоустанови (відділення
Ужгородський р-н, с. Великі Лази, вул. Східна, 3, тел. 66-04-12
будинку (літ. «А»)
лу, вул. Заставська, 7а
банку)
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право
його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

КИЇВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Київській області про намір передати в оренду об’єкти державної власності, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
№
за ЄДРПОУ, назва, юридична
загальна вартість майна за неза- максимально можлиз/п Назва органу управління (код
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
адреса, контактний телефон)
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство інфра20572069, ДП «Міжнародний аеро- Частина приміщення № 285 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D»
–
Київська обл., м. Бориспіль,
4,6
315 800,00
1 рік
Розміщення офісного приміщення
структури України
порт «Бориспіль»
Аеропорт
2 Державне агентство
37197165, ДСП «Чорнобильський
Двоповерхова будівля
37197165.6.ЯНЖПВЛ164 Київська обл., м. Чорнобиль, 632,0; 90,8;
1 422 260,00
49 років
Розміщення готелю; розміщення їдалень; розміщення кафе-бару, що здійУкраїни з управління
спецкомбінат»
вул. Б. Хмельницького, 1
15,1; 30,4;
снює продаж товарів підакцизної групи; розміщення офісних приміщень; роззоною відчуження
315,7;
міщення складських приміщень та інше використання (у тому числі приміщень
загального користування, бойлерної, сходи, тамбури та коридори)
3 Міністерство освіти
22202336, Білоцерківський будиНежитлова будівля площею 1572,2 м2, у т. ч. підвал площею 93,9 м2 та
22202336.12.КЛОЛТТ.001 Київська обл., м. Біла Церква,
1 593,0
9 151 600
2 роки 11 місяців Розміщення комунального позашкільного навчального закладу
і науки України
нок художньої творчості (Київська
гараж – 20,8 м2
вул. Б. Хмельницького, 42/41
область)
4 Міністерство енергети- 25881800, ВП «Атомремонтсервіс» Нежитлове приміщення № 21 площею 8,9 м2; нежитлове приміщення № 43
–
Київська обл., м. Славутич,
615,7
1 172 000,00
5 років
Розміщення виробничих та складських приміщень
ки та вугільної промис- ДП «НАЕК «Енергоатом»
площею 138,9 м2; нежитлове приміщення № 44 площею 123,8 м2; непросп. Ентузіастів, 7
ловості України
житлове приміщення № 45 площею 140,7 м2; нежитлове приміщення № 46
площею 131,2 м2 та нежитлове приміщення № 114 площею 72,2 м2 будівлі
плодоовочевої бази з компресорною і конденсаторною
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. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЛЬВІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
загальна вартість майна за не- максимально можлиз/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
1 Міністерство освіти і науки 02070987, Львівський національний університет імені Івана Франка, 79000, Частина нежитлового приміщення (12) (кухні) на першому 02070987.212.СТЮПВС045 м. Львів, вул. Па2,0
31 100,00
2 роки 364 дні
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове
України
м. Львів, вул. Університетська, 1, тел. (032) 239-46-48
поверсі будівлі гуртожитку № 4
січна, 22
станом на 31.07.2016
обслуговування населення (пральні автомати)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
№
Назва органу управління
з/п
1 Міністерство інфраструктури
України
2 Міністерство інфраструктури
України
______________

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Миколаївській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
Миколаївська філія ДП «Адміністрація морських портів України», м. Миколаїв, вул. Завод- Причал № 12 (інв. № 1031039)
–
м. Миколаїв,
–
*
*
Функціональне призначення
ська, 23, тел. (0512) 50-84-00
вул. Заводська, 23
Миколаївська філія ДП «Адміністрація морських портів України», м. Миколаїв, вул. Завод- Причал № 13 (інв. № 1031040),
–
м. Миколаїв,
–
**
**
Функціональне призначення
ська, 23, тел. (0512) 50-84-00
причал № 14 (інв. № 1031041)
вул. Заводська, 23

* Публікація надається на виконання постанови Одеського апеляційного господарського суду від 25 травня 2016 року у справі № 915/2150/15, що залишена в силі постановою Вищого господарського суду України від 20 вересня 2016 року (наказ № 915/2150/15 від 14 червня 2016 року).
** Публікація надається на виконання постанови Одеського апеляційного господарського суду від 30 травня 2016 року у справі № 915/2149/15, що залишена в силі постановою Вищого господарського суду України від 20 вересня 2016 року (наказ № 915/2149/15 від 29 червня 2016 року.

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів 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 слід звертатися за тел. (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» з 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».

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

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

Назва органу управління

найменування

1 Міністерство аграрної політики та продо- 21049938, Державне підприємство «Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної промисловості
вольства України
«Полтавадіпром’ясомолпром», вул. Сапіго, 1, м. Полтава, 36039, тел. (05322) 7-32-64

Частина нежитлового приміщення
гаража

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можливий мета використання
реєстровий номер майна місцезнаходження площа,
м2 лежною оцінкою, грн
строк оренди
21049938.1.ЕБООАС001 вул. Сапіго, 1,
43,4
135 793,00
1 рік
Розміщення складу
м. Полтава

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. 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».

РІВНЕНСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Рівненській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Балансоутримувач
з/п Назва органу управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Державне агентство лісових 00992771, ДП «Клесівське лісове господарство», 34550, Рівненська обл., Частина магазину
–
Рівненська обл., Сарненський р-н,
49,2
39 350,00
2 роки 11 місяців
Торгівля продовольчими товарами та товараресурсів України
смт Клесів, вул. Залізнична, 61, тел. (0362) 5-06-00
с. Ясногірка, вул. Лісова, 1
ми підакцизної групи
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з
написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. 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».

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернівецькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Балансоутримувач
загальна вартість майна за неза- максимально можлиз/п Назва органу управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державне агентство лі- 21440625, ДП «Сторожинецьке лісове господарство», 59024, Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Чудей, вул. Емінеску, 73;
Цех щепи (літ. Д) 21440625.1.РГЦХДБ013 Чернівецька обл., Сторожинецький
311,1
498 450,00
На 2 роки 11 місяців Інше використання нерухомого
сових ресурсів України поштова адреса: 59000, Чернівецька обл., м. Сторожинець, вул. Б. Хмельницького, 45, тел. (03735) 2-11-33, факс (03735) 2-13-75
р-н, смт Красноїльськ, вул. Куза А. І., 6
станом на 31.07.2016
майна (виробництво пілети)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ ФДМУ по Чернівецькій області, тел. 55-42-35. 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».

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

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

Над номером працювали:

Адреса редакції:

Віддруковано:

О. В. Царуліца

Фонд державного
майна України,
вул. Кутузова, 18/9,
м. Київ-133, 01601

ДВ «Преса України»,
просп. Перемоги, 50,
м. Київ, 03047

(видавнича підготовка)

Л. П. пюра
(дополіграфічна підготовка)

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. 3049085

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

