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Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 30.10.2016 № 1971)

Кіровоградська область

1. Гараж (літ. Г) площею 25,9 м2 за адресою: 28500, Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності України (Леніна), 17, що перебуває на балансі Управління
Державної казначейської служби України у Долинському районі Кіровоградської
області (код за ЄДРПОУ 37983323).
2. Гаражі (літ. Б) та вхід в підвал (літ. Б1) за адресою: 26500, Кіровоградська
обл., смт Голованівськ, вул. Леніна, 44б, що перебувають на балансі Управління
Державної казначейської служби України у Голованівському районі Кіровоградської
області (код за ЄДРПОУ 37791599).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення № 1, 26 на 1-му поверсі житлового будинку загальною площею 91,7 м2.
Адреса об’єкта: м. Дніпро, просп. С. Нігояна, 23.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 05793181, КВП «Дніпропетровський комбайновий завод» за адресою: 49047, м. Дніпро, вул. Ударників, 27.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою нежитлові приміщення
№ 1, 26 на 1-му поверсі житлового будинку літ. А-5 загальною площею 91,7 м2, ґанок літ. а. Рік побудови – 1955. На теперішній час об’єкт використовується в якості
перукарні. Технічний стан об’єкта добрий, внутрішнє оздоблення – зроблено високоякісний ремонт. До приміщення підведені основні комунікації.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 738 460,00 грн, ПДВ – 147 692, 00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 886 152,00 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил з утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; подальше
відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового
власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого
об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з
дня переходу до нього права власності на об’єкт приватизації подати державному
органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом
приватизації, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним
законодавством України; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти
його у триденний термін за актом передання.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви про приватизацію 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 88 615,20 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 – нежитлові приміщення № 1, 26, розташовані на 1-му
поверсі житлового будинку, загальною площею 91,7 м2, що знаходяться за адресою: м. Дніпро, просп. С. Нігояна, 23»).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 12 грудня 2016 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (https://torgi.tbe.com.ua) 16 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 Фонду державного
майна України від 09 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 Товарної біржі «Катеринославська»
(https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, просп. Пушкіна, 49) 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 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 Фонду державного
майна України 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.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення № 32, 33 у підвалі та на 1-му поверсі
житлового будинку загальною площею 105,5 м2.
Адреса об’єкта: м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, 22.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 05793181, КВП «Дніпропетровський комбайновий завод» за адресою: 49047, м. Дніпро, вул. Ударників, 27.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою нежитлове приміщення
№ 32 у підвалі та нежитлове приміщення № 33 на 1-му поверсі житлового будинку
літ. А-5 загальною площею 105,5 м2. Рік побудови – 1941. На теперішній час об’єкт
не використовується. Технічний стан об’єкта задовільний, внутрішнє оздоблення
потребує проведення косметичного ремонту. До приміщення підведені основні
комунікації. Об’єкт знаходиться в центральній частині м. Дніпро.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 985 265,00 грн, ПДВ – 197 053,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 182 318,00 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил з утримання об’єкта та дотримання санітарноекологічних норм, передбачених законодавством України; подальше відчуження об’єкта
приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань,
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується

ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта
приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт приватизації подати державному органу приватизації копії документів,
що підтверджують його право власності; право користування, купівлі, оренди земельної
ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації, покупцем вирішується самостійно
в порядку, встановленому чинним законодавством України; покупець зобов’язаний
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу 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 об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви про приватизацію 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 118 231,80 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 – нежитлові приміщення № 32, 33, розташовані у підвалі
та на 1-му поверсі житлового будинку, загальною площею 105,5 м2, що знаходяться
за адресою: м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, 22»).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 12 грудня 2016 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Придніпровською товарною біржею (http://pce.co.ua) 16 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 Придніпровської товарної біржі (електронний майданчик http://ptb.net.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Придніпровської товарної біржі (49000, м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 15а, оф. 101) 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 Фонду державного
майна України 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.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлове приміщення № 64 на 1-му поверсі житлового будинку
загальною площею 101,8 м2.
Адреса об’єкта: м. Дніпро, вул. Мандриківська, 147.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 05793181, КВП «Дніпропетровський комбайновий завод» за адресою: 49047, м. Дніпро, вул. Ударників, 27.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою нежитлове приміщення № 64 на 1-му поверсі житлового будинку літ. А-14 загальною площею 101,8 м2,
ґанок літ. а. Рік побудови – 1993. На теперішній час об’єкт не використовується.
Технічний стан об’єкта задовільний, внутрішнє оздоблення потребує проведення
косметичного ремонту. До приміщення підведені основні комунікації.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 758 715,00 грн, ПДВ – 151 743,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 910 458,00 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил з утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; подальше
відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового
власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого
об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з
дня переходу до нього права власності на об’єкт приватизації подати державному
органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом
приватизації, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним
законодавством України; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти
його у триденний термін за актом 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 про приватизацію 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 91 045,80 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 – нежитлове приміщення № 64, розташоване на 1-му поверсі житлового будинку, загальною площею 101,8 м2, що знаходяться за адресою:
м. Дніпро, вул. Мандриківська, 147»).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 12 грудня 2016 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (https://torgi.tbe.com.ua) 16 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 Фонду державного
майна України від 09 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 Товарної біржі «Катеринославська»
(https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, просп. Пушкіна, 49) 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.
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ФДМУ – 25 років

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 Фонду державного
майна України 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.

КІРОВОГРАДСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності
Мiсцезнаходження об’єктів: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія,
вул. Заводська, 1.
Балансоутримувач: ПрАТ «Науково-виробниче об’єднання «Етал», 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1, код за ЄДРПОУ 05814256.
1. Назва об’єкта: верстат довбальний, інв. № 023016, реєстровий
№5814256.20.ААВАГЕ085.
Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1983. Стан задовільний,
подальша експлуатація верстата можлива.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 3 080,00 грн, ПДВ – 616,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 696,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
369,60 грн.
2. Назва об’єкта: верстат круглопиляльний, інв. №023015, реєстровий
№5814256.20.ААВАГЕ084.
Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1983. Верстат комплектний, необхідна ревізія всіх механізмів. Стан задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 540,00 грн, ПДВ – 508,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 048,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
304,80 грн.
3. Назва об’єкта: верстат для обробки деревних матеріалів «Лучеса»
УОДМ-1, інв. № 030911, реєстровий №5814256.20.ААВАГЕ094.
Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1989. Верстат комплектний, необхідна ревізія всіх механізмів. Стан задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 7 480,00 грн, ПДВ – 1 496,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 8 976,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
897,60 грн.
4. Назва об’єкта: естакада для циклону Ц-1050 та оборника, інв. № 025159,
реєстровий № 5814256.20.ААВАГЕ091.
Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1985. Стан задовільний,
можлива подальша експлуатація.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 8 900,00 грн, ПДВ – 1 780,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 10 680,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% від початкової ціни об’єкта становить
1 068,00 грн.
5. Назва об’єкта: трансформатор зварювальний ДТМ-401, інв. № 031564,
реєстровий №5814256.20.ААВАГЕ097.
Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1990. Комплектний, знаходиться в технічно справному стані.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 970,00 грн, ПДВ – 394,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 2 364,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
236,40 грн.
6. Назва об’єкта: машина для приготування та подавання жорстких розчинів, інв. № 024906, реєстровий № 5814256.20.ААВАГЕ086.
Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1984. Машина тривалий
час не була задіяна в роботі, необхідна ревізія всіх механізмів.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 25 580,00 грн, ПДВ – 5 116,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 30 696,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% від початкової ціни об’єкта становить
3 069,60 грн.
7. Назва об’єкта: установка свердлування отворів в залізобетоні ИЭ1806,
інв. № 033890, реєстровий № 5814256.20.ААВАГЕ107.
Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1992 (рік випуску – 1988).
Установка розукомплектована, відсутні: рукоятки для переміщення вручну редуктора поворотного пристрою, а також для здійснення подачі при свердлінні; два
колеса з гумовим ободом в зборі.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 5 910,00 грн, ПДВ – 1 182,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 7 092,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
709,20 грн.
8. Назва об’єкта: машина для шліфування дерев’яних підлог СО-155, реєстровий № 5814256.20.ААВАГЕ115.
Відомості про об’єкт: рік випуску – 1988. Машина комплектна, необхідне проведення ревізії всіх механізмів. Стан задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 850,00 грн, ПДВ – 570,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 420,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
342,00 грн.
9. Назва об’єкта: машина мозаїчно-шліфувальна СО-111, реєстровий
№ 5814256.20.ААВАГЕ116.
Відомості про об’єкт: рік випуску – 1988. Машина комплектна, необхідне проведення ревізії всіх механізмів. Стан задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 840,00 грн, ПДВ – 568,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 408,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
340,80 грн.
10. Назва об’єкта: установка СО 169, реєстровий № 5814256.20.ААВАГЕ117.
Відомості про об’єкт: рік випуску – 1989. Установка комплектна, необхідне
проведення ревізії всіх механізмів. Стан задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 7 830,00 грн, ПДВ – 1 566,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 9 396,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
939,40 грн.
11. Назва об’єкта: малярний агрегат СО-154, реєстровий № 5814256.20.
ААВАГЕ118.
Відомості про об’єкт: перебуває на складському зберіганні з 1989 року, рік випуску – 1988. Агрегат комплектний, необхідне проведення ревізії всіх механізмів.
Стан задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 7 130,00 грн, ПДВ – 1 426,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 8 556,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
855,60 грн.
12. Назва об’єкта: малярна станція СО, реєстровий № 5814256.20.ААВАГЕ119.
Відомості про об’єкт: перебуває на складському зберіганні з 1989 року. Станція
комплектна, тривалий час не була задіяна в роботі, необхідне проведення ревізії
всіх механізмів. Загальний стан задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 80 900,00 грн, ПДВ – 16 180,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 97 080,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% від початкової ціни об’єкта становить
9 708,00 грн.
13. Назва об’єкта: вентилятор 74-70-86-У 4-5 (ВР 280-46 ДУ (ВЦ 14-46),
реєстровий №5814256.20.ААВАГЕ120.
Відомості про об’єкт: перебуває на складському зберіганні з 1990 року, рік
випуску – 1988. Вентилятор комплектний, необхідне проведення ревізії всіх механізмів. Загальний стан – задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 11 730,00 грн, ПДВ – 2 346,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 14 076,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової вартості продажу об’єкта
становить 1 407,60 грн.
14. Назва об’єкта: вентилятор ВЦ-4-75 (В-Ц4-75-6,3), реєстровий
№ 5814256.20.ААВАГЕ121.
Відомості про об’єкт: перебуває на складському зберіганні з 1993 року. Вентилятор комплектний, необхідне проведення ревізії всіх механізмів. Загальний
стан задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 4 700,00 грн, ПДВ – 940,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 5 640,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
564,00 грн.
15. Назва об’єкта: шарнірно-панельне риштування, інв. №025138, реєстровий № 5814256.20.ААВАГЕ087.
Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1985. Перебуває в технічно
справному стані. Стан задовільний, можлива подальша експлуатація.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 830,00 грн, ПДВ – 566,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 396,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
339,60 грн.
16. Назва об’єкта: шарнірно-панельне риштування, інв. № 025139, реєстровий № 5814256.20.ААВАГЕ088.
Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1985. Перебуває в технічно
справному стані. Стан задовільний, можлива подальша експлуатація.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 830,00 грн, ПДВ – 566,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 396,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
339,60 грн.
17. Назва об’єкта: шарнірно-панельне риштування, інв. № 025140, реєстровий № 5814256.20.ААВАГЕ089.
Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1985. Перебуває в технічно
справному стані. Стан задовільний, можлива подальша експлуатація.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 830,00 грн, ПДВ – 566,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 396,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
339,60 грн.
18. Назва об’єкта: шарнірно-панельне риштування, інв. № 025141, реєстровий № 5814256.20.ААВАГЕ090.
Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1985. Знаходиться в технічно справному стані. Стан задовільний, можлива подальша експлуатація.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 830,00 грн, ПДВ – 566,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 396,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
339,60 грн.

23 листопада 2016 року

Умови продажу: після укладення договору купівлі-продажу подальше використання об’єкта визначає покупець; покупець бере на себе витрати, пов’язані з
нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу; продаж об’єктів здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462,
ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок
№ 37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
податковий номер 13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровограській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні за методом зниження
ціни – 12 грудня 2016 року до 18.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено
Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://www.nmac.net.ua) 16 грудня
2016 року. Час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон за методом зниження ціни 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.
Заява на участь в аукціоні за методом зниження ціни та фотокопії документів, що
є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів»: http://www.nmac.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви учасники аукціону за методом зниження ціни зобов’язані надіслати на адресу
філії «Кіровоградський аукціонний центр» Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс 303) оригінал заяви на участь в аукціоні за методом
зниження ціни у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Прийняття та реєстрація заяв на участь в аукціоні за методом зниження ціни
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).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його знаходження, в робочі дні отримати додаткову інформацію у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою:
25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 706, тел.: (0522) 33-25-79, 33-24-00.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля пташника загальною площею 263,7 м2 (разом із земельною ділянкою).
Мiсцезнаходження об’єкта: 27015, Кіровоградська обл., Добровеличківський
р-н, с. Липняжка, вул. Цукровий завод, № 21.
Балансоутримувач: ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «ІВВІ’С Україна» (код
за ЄДРПОУ 34366955) (зберігач), адреса: м. Дніпро, пров. Джинчарадзе, 1/69.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля з черепашника, фундаменти –
стрічкові, бутові, перекриття дерев’яно-балочне, покрівля – азбестоцементні листи
хвилястого профілю, підлога глиняна, оздоблення – фарбування водяними сумішами, загальна площа приміщень – 263,7 м2, інженерне забезпечення – електропостачання, опалення – пічне на твердому паливі. Рік будівництва – 1995. Загальний
стан приміщень задовільний, потребує проведення ремонтних робіт.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,2874 га; кадастровий номер
3521782700:02:002:0855. Цільове призначення: під господарськими будівлями і
дворами. Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншого призначення.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 131 800,00 грн,
у т. ч. будівлі – 57 100,00 грн, земельної ділянки – 74 700,00 грн, ПДВ – 26 360,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 158 160,00 грн, у т. ч.: будів
лі – 68 520,00 грн, земельної ділянки – 89 640,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
15 816,00 грн.
Покупець бере на себе витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу.
Продаж об’єкта здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462,
ГУ ДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок
№ 37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
податковий номер 13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12 грудня 2016 року
до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів» (http://www.nmac.net.ua) 16 грудня 2016 року. Час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
www.nmac.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону за методом зниження ціни зобов’язані надіслати на адресу філії «Кіровоградський аукціонний центр» Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (25009, м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2, офіс 303) 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 знаходження, в робочі дні отримати додаткову інформацію у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою:
25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 706, тел.: (0522) 33-25-79, 33-24-00.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – гараж літ. «А-1» загальною площею 42,7 м2.
Адреса об’єкта: 80000, Львівська обл., Сокальський р-н, м. Сокаль, вул. Сонячна, 5а, гар. 1.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області, код
за ЄДРПОУ 02361400. Адреса балансоутримувача: 79019, м. Львів, просп. В. Чор
новола, 4.
Відомості про об’єкт: цегляний гараж зблокований з іншими приміщеннями
гаражів. Висота приміщення – 2,55 м. Стіни цегляні, перекриття – залізобетон, дах
плоский, покрівля рулонна, підлога – бетон, наявне електроосвітлення.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 62 900,00 грн, ПДВ – 12 580,00 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ – 75 480,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта становить 7 548,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження
об’єкта приватизації до повної сплати його вартості можливе лише за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу; питання землекористування вирішується покупцем після
укладення договору купівлі-продажу згідно з чинним законодавством.
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 вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12.12.2016 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 16 грудня 2016 року. Час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 за № 1147/27592.
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 ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840т (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а),

тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – службовий будинок,
літ. «А-2», поз. 1, загальною площею 198,9 м2.
Адреса об’єкта: 80327, Львівська обл., Жовківський р-н, смт Магерів,
вул. Л. Мартовича, 2.
Балансоутримувач: Приватне підприємство «Газдиня», код за ЄДРПОУ
38853252 (зберігач).
Адреса балансоутримувача: 79066, м. Львів, вул. Полуботка, 5/5.
Відомості про об’єкт: двоповерховий службовий будинок з окремим входом
загальною площею 198,9 м2, протягом останніх років не використовується. Наявні
тріщини в цокольній частині, в будівлі є сліди протікання на стелі, підлога – бетонна стяжка, дощата, вікна відсутні, інженерні мережі не функціонують. Перекриття
дерев’яне, покрівля металева. Рік побудови – 1934.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 81 000,00 грн, ПДВ – 16 200,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 97 200,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить
9 720,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження
покупцем об’єкта приватизації здійснювати після повної сплати ціни продажу за
згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням;
питання землекористування покупець вирішує самостійно у порядку, визначеному
чинним законодавством України.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12.12.2016 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Філією «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» 16 грудня
2016 року. Час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
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: Filia.lac.nmac@ukr.
net. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Філії «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (79012, м. Львів, вул. Сахарова, 46а) 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).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні у Філії «Львівський аукціонний
центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (79012, 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. 9, тел. (032) 261-62-14).

ОДЕСЬКА область
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі з продажу об’єкта
державної власності групи А – частини під’їзної залізничної колії (інв. № 2329)
загальною довжиною 625,43 м, яка складається з частини залізничної колії № 9
від точки ПК2 до упору ПК6-84,00 довжиною 484,0 м та частини залізничної колії
№ 11 від точки ПК2 до стрілочного переводу ЦСПЗ: ПКЗ+41,43, довжиною 141,43
м за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 1, що перебуває на зберіганні ТОВ «Виставочний», оголошений в газеті «Відомості приватизації» № 88 (1004) від 2 листопада
2016 року на стор. 1, призначений на 25 листопада 2016 року, не відбудеться.

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення цокольного поверху № Іа, 2, 3, 3а, 4, 5,
6, 7, 9 загальною площею 88,2 м2.
Балансоутримувач: ЗАТ «Харківське АТП-16358» (ліквідовано). Адреса об’єкта:
61019, м. Харків, просп. Дзюби, 4.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення цокольного поверху № Іа, 2, 3,
3а, 4, 5, 6, 7, 9 загальною площею 88,2 м2, розташовані в житловому будинку літ.
«А-9», рік побудови – 1981.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 607 260,00 грн.
Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 506 050,00 грн, ПДВ – 101 210,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу, прийняти його у триденний
термін за актом передачі.
2. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації в установленому законодавством порядку.
3. Надавати РВ ФДМУ по Харківській області необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати
у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.
4. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після повної
сплати за об’єкт приватизації за погодженням з РВ ФДМУ по Харківській області.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ
23148337, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 60 726,00 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на
р/р № 37310053001203 в ДКСУ у Харківській області, МФО 820172, код за ЄДРПОУ
23148337, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Харківській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі
(веб-сайт http://putb.if.ua) і на електронну адресу: pfg@pfg.if.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на
адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 9) 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).
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 16 грудня 2016 року, час внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12 грудня 2016 року
до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (0342) 50-56-56, Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка,
9; (057) 700-75-60, РВ ФДМУ по Харківській області, м. Харків, майдан Театральний, 1, 6-й поверх, кімн. 20).

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 140,1 м2.
Адреса об’єкта: вул. Хрещатик, 188, м. Черкаси, 18000.
Балансоутримувач: Черкаська обласна державна адміністрація. Код
за ЄДРПОУ 00022668.
Адреса балансоутримувача: бульв. Т. Г. Шевченка, 185, м. Черкаси, 18000.
Відомості про об’єкт: об’єкт – частина приміщень першого поверху загальною площею 140,1 м2 (основна площа – 89,1 м2, допоміжна – 51,0 м2), (літ. «А-5»)
з № 1-1 до № 1-13 п’ятиповерхового житлового будинку. Будинок розташований
в центрі міста, до будинку підведені централізовані комунікаційні мережі, у т. ч.:
електромережа, система водопостачання, водовідведення, опалення. Об’єкт має
два окремих входи – з вул. Хрещатик та з двору житлового будинку.
Зручні під’їзні та пішохідні шляхи. Поряд розташовані зупинки міського транспорту, торговельні організації, учбові заклади, заклади громадського харчування.
Санітарно-технічний стан об’єкта задовільний. Фізичний знос – 23 %.
Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 234 420,00 грн, ПДВ – 246 884,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 481 304,00 грн.

№ 94 (1010)

ФДМУ – 25 років
Умови продажу:
подальше призначення та використання об’єкта покупець визначає самостійно; покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження навколишнього
середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм, вимог
природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно з чинним
законодавством України.
Питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання
акта передачі об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.
Грошові кошти в розмірі 148 130,40 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській
області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна
казначейська служба України.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12 грудня 2016 року
до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Державним підприємством
«СЕТАМ» 16 грудня 2016 року, час початку торгів (початок аукціону) – 11.00,
час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за №1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що
є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Державного підприємства «СЕТАМ»: http://setam.net.ua/.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Державного підприємства «СЕТАМ»: 18007, м. Черкаси, вул. Смілянська, 118, оф. 212 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 в робочі дні за місцем
його розташування з 10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0472) 37-26-61.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404,
тел. (0472) 37-26-61.

ЧЕРHІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності – єдиного
майнового комплексу державного підприємства –
Новодністровської державної швейно-трикотажної фабрики
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс Новодністровської державної
швейно-трикотажної фабрики.
Балансоутримувач: Новодністровська державна швейно-трикотажна фабрика.
Код за ЄДРПОУ 25077191.
Місцезнаходження об’єкта: 60236, м. Новодністровськ, Сокирянський р-н,
Чернівецька обл.
Види діяльності об’єкта: виробництво швейних, трикотажних виробів та виробів з текстилю, роздрібна та оптова торгівля тканинами.
Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять 417 од.
основних засобів, у т. ч.: транспортні засоби – 2 од., інші необоротні активи – 415
од. Будівлі та споруди у підприємства відсутні. Основні засоби та запаси підприємства зберігаються в орендованому складі.
Відомості про земельну ділянку: –.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2005 р., продукція не випускається. Обсяг власного капіталу підприємства є від’ємним значенням і становить (–) 44,3 тис. грн. Заборгованість станом на 29.02.2016: дебіторська – немає; кредиторська – 240,7 тис. грн. Непокритий
збиток минулих років – 537,8 тис. грн. Підприємство збиткове, не рентабельне.
Викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище,
утворення і розміщення відходів у підприємства немає.
Чисельність працюючих: 2 особи (в. о. директора – 1, бухгалтер – 1).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 24 750,00 грн,
ПДВ – 4 950,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 29 700,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець.
2. Недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи
уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті
40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та
статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців від дати переходу права власності.
3. Новий власник стає правонаступником усіх прав та обов´язків підприємства.
4. Погашення кредиторської заборгованості підприємства станом на
29.02.2016, зокрема: заборгованості із заробітної плати в сумі 104,9 тис. грн,
зобов’язань перед бюджетом в сумі 49,8 тис. грн та зі страхування в сумі 69,6 тис.
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грн протягом 6 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу, іншої заборгованості – протягом 12 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу.
5. Створення безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві.
6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
в період чинності зобов’язань здійснюється за погодженням з державним органом
приватизації із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов’язань,
не виконаних покупцем на момент такого відчуження.
7. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
8. У встановленому чинним законодавством порядку покупець зобов’язаний
здійснити державну реєстрацію припинення Новодністровської державної швейнотрикотажної фабрики шляхом її реорганізації протягом 18 місяців від дня переходу
до покупця права власності на об’єкт приватизації.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 2 970,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач –
РВ ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено
16.12.2016 Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон за методом зниження ціни 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: 12.12.2016 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.
Продовження рубрики на стор. 8

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

Житомирська область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта приватизації: незавершене будівництво банно-прального комбінату разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Івниця, вул. Садова, 32.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – банно-пральний
комбінат розташований в серединній частині населеного пункту та складається з
банно-прального комбінату (літ. А-2) – двоповерхова цегляна будівля з підвалом
загальною площею 918,8 м2, фундамент – залізобетонні блоки, перекриття – залізобетонні плити, інженерні мережі відсутні, рівень будівельної готовності – 66%;
будівлі (літ. Б-1) – одноповерхова цегляна будівля, загальна площа – 47,8 м2, фундамент стрічковий бутобетонний, перекриття – залізобетонні плити, інженерні
мережі – відсутні, рівень будівельної готовності – 66% та пожежних резервуарів –
наявні лише залишки залізобетонних конструкцій.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 0,5700 га, кадастровий номер земельної ділянки 1820384800:01:005:0104, цільове призначення – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 274 427,00 грн (двісті сімдесят чотири тисячі чотириста
двадцять сім гривень 00 коп.), у тому числі: об’єкта незавершеного будівництва –
148 856,00 грн (сто сорок вісім тисяч вісімсот п’ятдесят шість гривень 00 коп.), земельної ділянки – 125 571,00 грн (сто двадцять п’ять тисяч п’ятсот сімдесят одна
гривня 00 коп.). ПДВ– 54885,40 грн (п’ятдесят чотири тисячі вісімсот вісімдесят
п’ять гривень 40 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  – 329 312,40
грн (триста двадцять дев’ять тисяч триста дванадцять гривень 40 коп.), у
тому числі: об’єкта незавершеного будівництва – 178 627,20 грн (сто сімдесят
вісім тисяч шістсот двадцять сім гривень 20 коп.) з урахуванням ПДВ, земельної
ділянки – 150 685,20 грн (сто п’ятдесят тисяч шістсот вісімдесят п’ять гривень 20
коп.) 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 прийманняпередачі із 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-передачі 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 Регіонального відділення 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 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти. Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн
та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок
№ 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській області, код банку 811039. Одержувач
коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 13578893.

Грошові кошти в розмірі 32 931,24 грн (тридцять дві тисячі дев’ятсот тридцять
одна гривня 24 коп.), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, перераховуються на рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку 820172. Одержувач
коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 13578893.
Кінцевий термін прийняття заяв: 12 грудня 2016 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 16 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).
Ознайомитись 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).
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта незавершеного
будівництва разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта приватизації: незавершене будівництво фельдшерсько-акушер
ського пункту разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Осівці, вул. Центральна, 1 Д/1. Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: фельдшерсько-акушерський пункт – одноповерхова,
цегляна, зовні оштукатурена будівля з напівпідвалом загальною площею 247,9 м2.
Рівень будівельної готовності – 72%. По об’єкту виконано роботи: фундамент бутобетонний; стіни та перегородки цегляні; перекриття залізобетонне; покрівля
азбофанера; вікна металопластикові; вхідні двері металеві; інженерні мережі – відсутні. До складу об’єкта входять господарська будівля та будівля туалету. Територія
об’єкта не огороджена, не охороняється.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 0,2500 га, кадастровий номер земельної ділянки 1820983601:01:002:0560, цільове призначення – для будівництва і обслуговування будівель закладів охорони та соціальної допомоги.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 158 856,00 грн (сто п’ятдесят вісім тисяч вісімсот
п’ятдесят шість гривень 00 коп.), у тому числі: об’єкта незавершеного будівництва – 100 631,00 грн (сто тисяч шістсот тридцять одна гривня 00 коп.); земельної
ділянки – 58 225,00 грн (п’ятдесят вісім тисяч двісті двадцять п’ять гривень 00 коп.).
ПДВ – 31771,20 грн. (тридцять одна тисяча сімсот сімдесят одна гривня 20 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 190 627,20
грн (сто дев’яносто тисяч шістсот двадцять сім гривень 20 коп.), у тому

числі: об’єкта незавершеного будівництва – 120 757,20 грн (сто двадцять тисяч сімсот п’ятдесят сім гривень 20 коп.) з урахуванням ПДВ, земельної ділянки – 69 870,00 грн (шістдесят дев’ять тисяч вісімсот сімдесят гривень 00 коп.)
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 прийманняпередачі із 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-передачі 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 Регіонального відділення Фонду державного майна України 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 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти. Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн
та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок
№ 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській області, код банку 811039. Одержувач
коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 19 062,72 грн (дев’ятнадцять тисяч шістдесят дві
гривні 72 коп.), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, перераховуються
на рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку 820172. Одержувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 13578893.
Кінцевий термін прийняття заяв: 12 грудня 2016 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 16 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).
Ознайомитись 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).

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

м. Київ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: сауна.
Адреса об’єкта: 03126, м. Київ, вул. Академіка Білецького, 34 (літера В).
Балансоутримувач (зберігач): Філія «Холодокомбінат №4» ПП «Рось», код
за ЄДРПОУ 33370274, місцезнаходження: 03126, м. Київ, вул. Академіка Білецького, 34.
Відомості про об’єкт: сауна – нежилий будинок загальною площею 51,7 м2,
тривалий час не функціонує, розташована в глибині території Філії «Холодокомбінат №4», головним підприємством якої є ПП «Рось». Будинок одноповерховий,
нежитлового призначення, цегляний, прибудований до технологічної будівлі (котельні), власником якої є ПП «Рось». Фундамент стрічковий із залізобетонних плит,
зовнішні стіни цегляні, перегородки цегляні, перекриття залізобетонне, покрівля –
азбестоцементні листи. Рік введення в експлуатацію – 1996.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 470 920,00 грн (чотириста сімдесят тисяч
дев’ятсот двадцять гривень 00 коп.).
ПДВ – 94 184,00 грн (дев’яносто чотири тисячі сто вісімдесят чотири гривні
00 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 565 104,00 грн
(п’ятсот шістдесят п’ять тисяч сто чотири гривні 00 коп.).

Умови продажу об’єкта: подальше використання сауни визначає покупець.
Засоби платежу: грошові кошти.
Переможець аукціону (покупець) виплачує Українській універсальній біржі за
проведення аукціону витрати у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни
продажу об’єкта з урахуванням ПДВ.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ») та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт приватизації та ПДВ вносяться на р/р
№ 37184501900001 в ГУДКСУ у м. Києві, МФО 820019, код за ЄДРПОУ 19030825,
одержувач: РВ ФДМУ по м. Києву.
Грошові кошти у розмірі 56 510,40 грн, що становить 10% від початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37313080214093 в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 19030825, одержувач: РВ ФДМУ по м. Києву (призначення платежу: «10%
від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 56 510,40 грн».).
Аукціон в електронній формі в онлайн режимі буде проводитися Українською універсальною біржею в системі електронних торгів 16 грудня 2016
року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 15.00.
Кінцевий термін прийняття заяв (за три дні до дати проведення аукціону): 12
грудня 2016 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому чис-

лі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна
України 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 заяв,
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Київської філії Української
універсальної біржі (01601, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 55, оф. 413, 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 Фонду державного майна України від 17.04.1998 №772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за №400/2840 (зі змінами).
Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: 03126, м. Київ, вул. Академіка Білецького, 34 (літера В) понеділок – четвер з 9.00 до 17.00, п’ятниця з 9.00 до 16.00.
Отримати додаткову інформацію можна в Регіональному відділенні ФДМУ по
м. Києву, адреса: м. Київ, бульвар Шевченка, 50г, кімн.331, понеділок – четвер з
9.00 до 17.00, п’ятниця з 9.00 до 16.00; телефон для довідок 281-00-34.

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

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде
залучено до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного приміщення площею
15,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне територіальне
управління юстиції у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45300,
Волинська обл., смт Іваничі, вул. Банківська, 6. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-8024. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника
конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (немате-
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ріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки,
усього: 0,1266 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування
земельної ділянки: смт Іваничі, вул. Банківська, 6. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративного приміщення. Правовий режим
земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: станом на 01.07.2016: 38,69 грн/м2. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016. Платник робіт з оцінки – Об’єднаний трудовий архів територіальних
громад сіл, селища Іваничівського району Волинської області.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення ЦОС № 1 (літер А-1) площею 46,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Волинська ди-

рекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44800, Волинська
обл., смт Турійськ, вул. Луцька, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,1585 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки:
смт Турійськ, вул. Луцька, 6. Цільове призначення земельної ділянки: будівництво
і обслуговування адміністративного та господарських будівель. Правовий режим
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ФДМУ – 25 років

земельної ділянки: право постійного користування землею. 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. Платник робіт з оцінки – ФОП Соловонюк Г. О.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення майстерні № 25 навчального корпусу (блок А) площею 122,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Луцький національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу:
rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: 16,0494
га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Львівська, 75. Цільове призначення земельної ділянки: для
обслуговування навчального закладу. Правовий режим земельної ділянки: право
постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: станом на 22.06.2016: 1 162,93 грн/м2. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.11.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Малафей С. А.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі «А-9» площею
9,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Шопена,12. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати для укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332)
24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2887 га (пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Шопена,
12. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративного
приміщення. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування
земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: станом на
17.03.2016: 468,45 грн/м2. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016.
Платник робіт з оцінки – адвокат Оксенчук І. В.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної 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
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 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.
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 організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807 за чотири робочих дні до опублікованої
дати проведення конкурсу (включно).

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
2
площею 2,56 м другого поверху будівлі гуртожитку № 1. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (код за ЄДРПОУ 38177113). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька
обл., м. Слов’янськ, вул. Торська, 16. Мета проведення оцінки: визначення вартості
майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по
Донецькій області, тел./телефакс (057)700-20-26, електронна адреса: fdmu14@ukr.
net. Платник робіт з оцінки: ФОП Борисов С. І. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина тамбура площею 28,7 м2 першого поверху учбового корпусу (реєстровий номер 02070789.1.ОКМЕМЛ009). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Донбаська державна машинобудівна академія, код за ЄДРПОУ 02070789. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 34. Мета проведення оцінки: визначення
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області,
тел./телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з
оцінки: ФОП Дерев’янко Т. І. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 1,0 м2 першого поверху учбового корпусу № 2 (реєстровий номер
02070789.1.ОКМЕМЛ006). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Донбаська державна машинобудівна академія, код за ЄДРПОУ 02070789. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників,
39. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з
оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, тел./телефакс (057) 704-17-36, електронна
адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки: ФОП Братченко М. О. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.11.2016.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду
державного майна України від 31.12.2015№ 2075, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), але не більший ніж 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 та підписання звіту про оцінку
майна (згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
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Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27,
700-03-14.
Конкурс відбудеться 15 грудня 2016 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд.
1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки: гідротехнічні споруди нагульного ставу «Сокільча» площею 39,5 га. Місцезнаходження об’єкта оцінки: перебуває на річці Унава на території Сокільчанської сільської ради (у межах та за межами населеного пункту)
Попільнянського району Житомирської області. Балансоутримувач: ДП «Укрриба»
(м. Київ, вул. Тургенівська, 82а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 31.10.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ПСП «Сокільча».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
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.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є гідротехнічні споруди.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному об’єкту оцінки до сектору управління персоналом та організаційної роботи РВ
ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. 1 Травня, 20 (тел. для довідок 42-04-18).

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: частина приміщення № 2 (у складі приміщення № 14 площею 9,4 м2 та частини приміщень спільного користування № І,
1, 5, 12 площею 3,30 м2) підвального поверху будівлі гуртожитку (літ. А-9)
загальною площею 12,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпрорудне,
просп. Ентузіастів, 15. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Балансоутримувач майна: ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей».
Платник робіт з оцінки: ФОП Лисенко Віталій Вікторович. 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) 226-07-50 (66). Електронна
адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина замощення ІІ (інв. № 40049) загальною
площею 270,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ,
вул. Горького, 2. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 8,2516 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Горького, 2. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – для розташування та
експлуатації основних та допоміжних об’єктів. Правовий режим земельної ділянки
(ділянок) – постійне користування. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Балансоутримувач майна: державне підприємство «Бердянський
морський торговельний порт». Платник робіт з оцінки: ТОВ «Аскет Шиппінг». 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) 226-07-50
(66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 3. Назва об’єкта оцінки: металева споруда майстерні (літ. Г) загальною
площею 14,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Благовіщенська (колишня назва – Ілліча), 45. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний
навчальний заклад «Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей». Платник
робіт з оцінки: ФОП Пастухова Тетяна Анатоліївна. 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: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення № 213 другого поверху площею 10,0 м2; нежитлові приміщення з № 301 до № 304 включно та приміщення № I (cходова клітка) площею 87,8 м2 третього поверху
будівлі (літ. Д, інв. № 11450, реєстровий номер 01125761.1.АААИБЕ791)
загальною площею 97,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 71112, Запорізька
обл., м. Бердянськ, вул. М. Горького, 6. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: державне
підприємство «Бердянський морський торговельний порт». Платник робіт з оцінки:
Бердянська філія державного підприємства «Адміністрація морських портів України». 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)
226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 5. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення № 100
цокольного поверху учбового корпусу № 1 (літ. А-4) загальною площею
9,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69091, м. Запоріжжя, вул. НемировичаДанченко/Гастелло,71/46. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький металургійний
коледж (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00193588) Запорізької державної інженерної академії. Платник робіт з оцінки: ФОП Березньов Дмитро Вікторович. 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: zaporizhia@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 Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі 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 Фондом державного
майна України; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І
Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до
Положення); 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному
окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. У разі
невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання,
претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. №16.

Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційно-докумен
тального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб.
№ 10) до 15.00 02.12.2016 (включно).
Конкурс відбудеться 08.12.2016 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області у каб. № 35 за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50.

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 приватизації державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – група
інвентарних об’єктів у складі: маслодільник РД-5, машина пральна КН-125 (3
шт.), плита електрична ПЕ-051 (2 шт.), плита електрична ПЕ-0,51, машина
МРОВ-160 (овочерізка), центрифуга КН-217, котел КПЕ-100, хліборізка МРХ200, рибочистка РО-1М, м’ясорубка М-250 (2шт.), шафа жарова ШЖ-0,85.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Зміна» (код за ЄДРПОУ
22405648). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника
конкурсу: (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.11.2016. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
 2. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – група
інвентарних об’єктів у складі: привід П-2, вентвідсос МВО-1,6 (2 шт.), термостат ТС-10, ліфт вантажний, стерилізатор. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Зміна» (код за ЄДРПОУ 22405648). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації
шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ
приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016. Платник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
 3. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – група
інвентарних об’єктів у складі: шафа для одягу (36 шт.), шафа для іграшок (12
шт.), шафа для книжок (4 шт.), шафа господарська (5 шт.), вішалка для роздягання (25 шт.), шафа для верхнього одягу (20 шт.), шафа для індивідуального
користування (4 шт.), шафа д/мат. (4 шт.), шафа д/пост. (4 шт.), вішалка для
рушників (16 шт.). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Зміна»
(код за ЄДРПОУ 22405648). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 80100, Львівська обл.,
м. Червоноград, вул. Промислова, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.11.2016. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
 4. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – група
інвентарних об’єктів у складі: стіл 2-х міс. (56 шт.), стільці (112 шт.), стіл
4-х міс. (20 шт.), стілець дитячий (80 шт.). Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ПАТ «Зміна» (код за ЄДРПОУ 22405648). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації
шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ
приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016. Платник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
 5. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – група
інвентарних об’єктів у складі: лава для роздягання (12 шт.), ліжко дитяче з
матрацом (55 шт.), матрац (84 шт.), лава для одягу (20 шт.), ліжко дитяче (84
шт.). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Зміна» (код за ЄДРПОУ
22405648). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.11.2016. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення, або до відділу документального забезпечення та роботи
з документами для службового користування, за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті 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. Телефон для довідок (032)
261-62-14.

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: адмінбудівля площею 495,9 м2, огорожа площею
9,4 м2 та замощення території (благоустрій) площею 106,8 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Національна академія статистики, обліку та аудиту. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Полуботка, 13. 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 Ворощук Юлія Анатоліївна. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016.
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 чинних
сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів,
які містяться в конверті. На конверті 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 16 грудня 2016 року о 9.00 у РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються до 12.12.2016 (включно) до 17.00
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.
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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
 Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху (1-38, 1-39) загальною площею 48,7 м2, будівлі Ратуша, 1811 р., пам’ятки архітектури національного значення, охоронний номер 638, що перебуває на балансі Державного
історико-архітектурного заповідника у м. Бережани. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: пл. Ринок, 1, м. Бережани, Бережанський р-н, Тернопільська обл. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77,
відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87.
Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській
області. Платник робіт з оцінки: Бережанська міська громадська організація «Рідне
місто». Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.01.2016: 4 157,03
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016.
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».
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 – приміщення,
частини будівель пам’яток архітектури; 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 1 725,4 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 у РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань).

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди
Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходженІнформація про
№
Мета провеДата оцінки
ня (індекс, адреса), балансоутримувач (назва, код за
замовника/
з/п
дення оцінки
ЄДРПОУ, контактний телефон)
платника
1 Нежитлові приміщення лабораторії – кімн. № 2-12 (опера31.10.16
ВизначенТОВ «НДП
торна), кімн. № 2-13 (мийка), кімн. № 2-14 (автоклавна),
ня вартості
Ветеринарні
кімн. № 2-15 (коридор), кімн. № 2-16 (лабораторія) на друоб’єкта з
біотехнології»
гому поверсі двоповерхового будинку (інв. № 301, літ. за
метою продотех. паспортом «А2-3») загальною площею 53,2 м2 за адревження догосою: м. Харків, вул. Тарасівська, 6, що перебувають на бавору оренди
лансі Державного підприємства «Харківське промисловоторговельне підприємство», 38494092, тел. 757-53-03
2 Нежитлове приміщення – кімн. № 35 у підвалі 1227.10.16
ВизначенДП «Спеціалізоповерхової будівлі виробничого корпусу, літ. «А-12»,
ня вартості
вана державна
реєстровий номер майна 02497980.1.АААДДК930,
об’єкта з
експертна
загальною площею 13,7 м2 за адресою: м. Харків,
метою продо- організація –
вул. Космічна, 21а, що перебуває на балансі Державновження дого- центральна
го підприємства Український державний проектний інвору оренди служба українститут «УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ», 2497980, тел. 701-07-30
ської державної
будівельної
експертизи»
3 Майданчик покрівлі на даху 9-поверхової будівлі гур02.11.16
ВизначенПрАТ «Київстар»
тожитку (інв. № 10310001) загальною площею 15,0 м2
ня вартості
за адресою: м. Харків, вул. Петра Болбочана (Клапцова),
об’єкта з
2, що обліковується на балансі Харківського регіональметою продоного інституту державного управління Національної акавження догодемії державного управління при Президентові України,
вору оренди
23322597, тел.: (057) 732-45-46, 732-40-42, 732-32-66
4 Нежитлове приміщення – кімн. № 34 на першому
На дату укла- ВизначенТОВ «Нео Лайн
поверсі другої секції 9-поверхової будівлі гуртожитку
дення договору ня вартості
Кріо Техноло2
загальною площею 40,0 м за адресою: м. Харків,
на проведення об’єкта оренди джи»
вул. Краснодарська, 171б, що перебуває на балансі
незалежної з метою переУкраїнської інженерно-педагогічної академії, 00235989,
оцінки
дачі в оренду
тел. (057) 462-20-44, 2-21-38
5 Нежитлові приміщення – кімн. № 30, 32 на першому
На дату укла- ВизначенФОП Кіріченко
поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі, пам’ятка дення договору ня вартості
С. Г.
2
архітектури, загальною площею 13,8 м за адресою:
на проведення об’єкта оренди
м. Харків, вул. Жон Мироносиц, 13, що перебувають на
незалежної з метою перебалансі ГУМВС України Харківської області, 08592313,
оцінки
дачі в оренду
тел. (057) 706-30-81
6 Нежитлове приміщення – кімн. № 3 на 2-му поверсі
На дату укла- ВизначенФОП Кушнір
2-поверхової будівлі комбінату побутового обслуговудення договору ня вартості
І. Ю.
вання загальною площею 45,5 м2 за адресою: Харківська на проведення об’єкта оренди
обл., Харківський р-н, с. Докучаєвське, учбове містечко
незалежної з метою переХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що перебуває на балансі Хароцінки
дачі в оренду
ківського національного аграрного університету ім. В. В.
Докучаєва, 00493764, тел. (057) 709-03-10, 709-03-00
7 Нежитлове приміщення – кімн. № 119 на першому
На дату укла- ВизначенПП «ТРАНСТУР»
поверсі 4-поверхової будівлі учбового корпусу № 2 за- дення договору ня вартості
гальною площею 41,06 м2 за адресою: Харківська обл., на проведення об’єкта оренди
Харківський р-н, с. Комуніст-1, учбове містечко ХНАУ ім. незалежної з метою переВ. В. Докучаєва, що перебуває на балансі Харківського
оцінки
дачі в оренду
національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, 00493764, тел. (057) 709-03-00, 709-03-10

Продовження таблиці

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходжен№
ня (індекс, адреса), балансоутримувач (назва, код за
з/п
ЄДРПОУ, контактний телефон)
8 Нежитлове приміщення – кімн. № 3 на 2-му поверсі
4-поверхової будівлі навчального корпусу № 2 загальною площею 67,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Баварська, 7, що перебуває на балансі Національного
університету цивільного захисту України, 08571363,
тел. (057) 707-34-55
9 Нежитлове приміщення – кімн. № 34 на першому
поверсі другої секції 9-поверхової будівлі гуртожитку
загальною площею 40,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Краснодарська, 171б, що перебуває на балансі
Української інженерно-педагогічної академії, 02071228,
тел. (057) 731-28-62, 731-32-36
10 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, частина
кімн. № 5 (S= 42,7 м2) та частина кімн. № 7 (S=
108,0 м2 та 319,1 м2) на першому поверсі одноповерхової будівлі виробничо-технічного комплексу загальною
площею 557,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Велика
Панасівська, 218, що перебуває на балансі ДП МОУ
«Харківське управління механізації та будівництва»,
24975516, тел. (057) 712-88-41
11 Вбудоване нежитлове приміщення (кімн. № 315)
на 3-му поверсі 4-поверхового учбового корпусу № 1
загальною площею 25,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Фейербаха, 8, що перебуває на балансі Українсь
кий державний університет залізничного транспорту,
01116472, тел. 732-28-75

Інформація про
замовника/
платника
ПП «ТРАНСТУР»

Дата оцінки

Мета проведення оцінки

На дату укладення договору
на проведення
незалежної
оцінки

Визначення вартості
об’єкта оренди
з метою передачі в оренду

На дату укладення договору
на проведення
незалежної
оцінки

ВизначенФОП Гамзаня вартості
єва Л.
об’єкта оренди
з метою передачі в оренду

На дату укладення договору
на проведення
незалежної
оцінки

ВизначенФОП Овдіня вартості
єнко Е.
об’єкта оренди
з метою передачі в оренду

16.11.16

ВизначенННМЦ «Трансня вартості
сервіс»
об’єкта з
метою продовження договору оренди

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).
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, Театральний майдан, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після
опублікування цієї інформації.
Тел. для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан,1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею 36,4 м2 у нежитловій будівлі. Балансоутримувач – Хмельницька філія «Концерн «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Ватутіна, 11. Мета проведення
незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса
замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.11.2016.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Жуковський Казимір
Тадеушевич. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість виробничо-складського призначення).
 Назва об’єкта оцінки № 2: частина приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі учбового-лабораторного корпусу коледжу. Балансо
утримувач – Новоушицький коледж Подільського державного аграрно-технічного
університету. Місцезнаходження об’єкта – Хмельницька обл., смт Нова Ушиця,
вул. Подільська, 34. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
podil_68@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.11.2016. Строк виконання робіт – до 5
календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – АТ «Райффайзен банк «Аваль». Подібними об’єктами
до об’єкта оцінки є: приміщення та їх частини (нерухомість комплексного використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 3: частина приміщення прохідної загальною площею 4,0 м2. Балансоутримувач – ДНЗ «Подільський центр професійно-технічної
освіти». Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський,
просп. Грушевського, 41в. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-5616; podil_68@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.11.2016. Строк виконання робіт – до 5
календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – АТ «Укрексімбанк». Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є: приміщення та їх частини (нерухомість комплексного використання, крім
виробничо-складської).
За рекомендацією ФДМУ максимальна ціна надання послуг з оцінки майна,
що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця конкурсу
по оцінці об’єктів нерухомого майна (приміщень), – 1 725,40 грн.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у
запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на
виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту
11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4
до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення); 3)
конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефон для довідок (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору з кадрової роботи, організаційнодокументального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по
Хмельницькій області (каб. № 1) до 2 грудня 2016 року (включно) до 15.30.
Конкурс відбудеться 8 грудня 2016 року о 10.00 у РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.
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ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху чотириповерхової будівлі площею 43,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. В’ячеслава Чорновола, 164, м. Черкаси. Платник
робіт з оцінки: ПАТ Комерційний банк «Приватбанк». Дата оцінки: 30.11.2016.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Черкаській області.
 Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва групи Д державної
власності – 176-квартирний житловий будинок разом із земельною ділян
кою за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Б. Хмельницького, 64а. Дата оцінки: 30.11.2016
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається
з підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток 3
до Положення); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення) разом
із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (абзац 2
п. 4 розділу 1 Положення); пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не більше
8 календарних днів), запечатану в окремому конверті.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: dak_71@ spfu.
gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 6 грудня 2016 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 12 грудня 2016 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

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: частина нежитлового приміщення загальною
площею 139,7 м2 в одноповерховій будівлі ангару. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДПТНЗ «Щорське вище професійне училище лісового
господарства». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Сновськ,
вул. Бульварна, 8. Платник робіт з оцінки – ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС-2016». Максимальна
вартість послуг – 1 725,00 грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 37,9 м2 восьмиповерхового блоку адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Чернігівський філіал Державного підприємства «Державний науково-дослідний та
проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Чернігів, просп. Миру, 21а. Платник робіт з оцінки – ПрАТ «МТС
Україна». Максимальна вартість послуг – 1 725,00 грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 18,5 м2 на третьому поверсі триповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності, 14.
Платник робіт з оцінки – Громадська організація «Всеукраїнський комітет народного контролю». Максимальна вартість послуг – 1 725,00 грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина асфальтового покриття території 2142
площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 4 Державний
пожежно-рятувальний загін Управління державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська
обл., м. Ніжин, вул. Студентська, 2. Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар». Максимальна вартість послуг – 1 725,00 грн.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі корівника загальною площею
789,0 м2 та критий тік загальною площею 1 103,0 м2 навчально-виробничої
дільниці «Деснянка». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Деснянка, вул. Трудова, 1а. Платник робіт з
оцінки – ФГ «А-ВІТА». Максимальна вартість послуг – 1 849,00 грн.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
площею 6,0 м2 першого поверху чотириповерхової будівлі навчального
корпусу № 2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ніжинський
державний університет імені Миколи Гоголя. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Графська, 2. Платник робіт з оцінки – ПАТ КБ
«Приватбанк». Максимальна вартість послуг – 1 725,00 грн. 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. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України 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.
Продовження рубрики на стор. 7

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ВІННИЦЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Вінницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можз/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство освіти 03065750, Державний навчальний заклад «Немирівський професійний ліцей», 22800, Вінницька обл., Нерухоме майно – нежитлове вбудоване
–
22800, Вінницька обл., Немирівський р-н, м. Неми54,2
129 807,00
2 роки 364 дні
Розміщення курсів з навчання водіїв автоі науки України
Немирівський р-н, м. Немирів, вул. Ліцейна (колишня 50 років ВЛКСМ), 1, тел. (04331) 2-05-87
приміщення у будівлі майстерні (літ. М)
рів, вул. Ліцейна (колишня 50 років ВЛКСМ), 1
мобілів (з погодинним використанням)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

ВОЛИНСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Волинській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява на оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, 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- 20134234, Волинська дирекція УДППЗ «Укрпошта», 43025, Волин- Частина приміщення вузла поштового 21560045.300.АААЖЕЛ519 44601, Волинська обл., Маневицький р-н,
29,7
75 794,00
1 рік
Розміщення магазину непроструктури України ська обл., м. Луцьк, вул. Кривий Вал, 19, тел. (0332) 72-23-12
зв’язку Маневич
смт Маневичі, вул. Незалежності, 11
довольчих товарів
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, 808, РВ ФДМУ по Волинській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Дніпропетровській 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 Національна поліція 40109168, Управління поліції охорони в Дніпропетровській області, м. Дніпро, вул. Коро- Частина нежитлового вбудо- 40109168.1.ЖЖАИКУ352 м. Вільногірськ, вул. Жовтнева,19а
46,4
96 556,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
України
ленка, 4, тел. (056) 744-30-07
ваного приміщення
2 Міністерство освіти 02070737, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Камянське (Дніпро- Нежитлові вбудовані приІнформація відсутня м. Каменське (Дніпродзержинськ),
68,0
228 800,00
1 рік
Розміщення науковоі науки України
дзержинськ), Дніпробудівська, 2, тел. (0569) 50-65-16
міщення
просп. Гімназичний (Пеліна), 16
дослідної установи
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

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

Назва органу управління

1 Державна судова адміністрація 26278626, Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Житомирській області,
України
10014, м. Житомир, майдан Соборний, 1, тел. (04142) 22-52-61

найменування
Нежитлові приміщення частини будівлі
Олевського районного суду

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
26278626.1.ЕЦФЯКВ201 Житомирська обл., м. Олевськ,
48,0
76 032,00
2 роки 11 місяців Приватна нотаріальна діяльність
вул. Привокзальна, 5

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, РВ ФДМУ по Житомирській 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».

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
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(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
01038818, Запорізьке обласне управління водних ресурсів, 69095,
Нежитлові приміщення № 46, 47, 48, вбудовані в перший 01038818.1.АААБЕЕ286 м. Запоріжжя, просп. Со31,5
123 847,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
водних ресурсів України м. Запоріжжя, просп. Соборний, 105, тел. (061) 787-49-71
поверх адміністративної будівлі (літ. А-5)
борний, 105
страхової компанії
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».

КІРОВОГРАДСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Кіровоградській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
загальна вартість майна за неза- максимально можлиз/п
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 Міністерство освіти 00216194, Державний вищий навчальний заклад «Олександрійський політехнічний коледж», Нежитлові приміщення на першому поверсі 00216194.1. ЧМШВСШ 012 Кіровоградська обл., м. Олександрія,
16,0
55 839,00
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товаі науки України
28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, просп. Леніна, 62, тел. (052-35) 9-08-73
будівлі навчально-лабораторного корпусу
просп. Соборний (Леніна), 62
рів підакцизної групи, у навчальному закладі
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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
реєстровий
місцезнахозагальна вартість майна за неза- максимально можз/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
мета використання
номер майна
дження
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство економічного 04728690, ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляю- Нежитлове вбудоване приміщення в одноповерховій
Інформація м. Львів,
36,2
399 107,00
2 роки 11 місяців Розміщення магазину-складу
розвитку і торгівлі України чих систем», 79008, м. Львів, вул. Кривоноса, 6, тел. (032) 235-84-49
будівлі прохідної
відсутня вул. Кривоноса, 6
станом на 31.07.2016
2 Міністерство оборони
37515252, Філія «Львівський проектний інститут» ДП Міністерства оборони Украї- Нежитлові приміщення 1-го поверху № 35, 36, 37, 38, 39, 40, Інформація м. Львів,
193,9
2 174 200,00
2 роки 364 дні Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування
України
ни «Центральний проектний інститут», 79005, м. Львів, вул. І. Франка, 61,
41 та нежитлові приміщення у підвалі № ХХVII, ХХVIII, XXIX, XXX відсутня вул. І. Франка, 61
станом на 30.09.2016
населення (180,1 м2 – розміщення хімчистки), 13,8 м2 – розміщення майстерні
з ремонту взуття)
тел. 276-23-85
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів 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 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».

СУМСЬКА область
№
з/п

Назва органу
управління

1 Державна казначейська служба
України

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Сумській 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
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально мож(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
36524114, Управління Державної казначейської служби України у Великописарівському районі Сумської області, Ділянка даху 36524114.1.АААДЕГ463 Сумська обл., смт Велика Писарівка,
2,0
–
2 роки 364 дні
Розміщення оператора, який надає послуги з досту42800, Сумська обл., смт Велика Писарівка, вул. Грайворонська, 15, тел. (05457) 5-16-06
вул. Грайворонська, 15
пу до мережі Інтернет

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській 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».

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Тернопільській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№ На зва органу
Балансоутримувач
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалеж- максимально можз/п управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
майна
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
1 Міністерство
02547524, Державний навчальний заклад «Почаївське вище професійне Частина приміщення котельні
02547524.1.АААБИГ913 вул. Кременецька, 31,
45,0
38 010,00
2 роки 11 місяців
освіти і науки
училище», 47025, вул. Кременецька, 31, м. Почаїв, Кременецький р-н,
м. Почаїв, Кременецький
України
Тернопільська обл., тел. (03546) 6-11-59
р-н, Тернопільська обл.
2 Державне агент- 05379205, Тернопільське обласне управління водних ресурсів, 46003, Нежитлові приміщення поз. 1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14 загальною площею 88,6 м2 та 05379205.1.АААБЕИ912 вул. За Рудкою, 35,
146,7
530 490,00
2 роки 11 місяців
ство водних ре- вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-64-22, 25-96-85
долі площ спільного користування – 1,8 м2, разом 90,4 м2 на першому поверсі; прим. Тернопіль
сурсів України
міщення поз. 4-7, 4-8 загальною площею 46,5 м2 та долі площ спільного користування
9,8 м2, разом 56,3 м2 на четвертому поверсі лабораторного корпусу

мета використання
Для встановлення котлів на тверде паливо для забезпечення теплопостачання приміщень навчальному закладу
Для розміщення офісних приміщень

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно
до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

м. КИЇВ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву 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 незаз/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження площа,
м2 лежною оцінкою, грн
1 Державне управління справами 21714657, Управління адміністративними будинками Державного управління Нерухоме майно – нежиле приміщення (корпус № 8, 21714657.95.ААААЛК033 м. Київ, вул. Бан29,3
681 820,00
справами, 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, тел. 255-76-31
перший поверх)
кова, 11
станом на 31.07.2016
2 Міністерство освіти і науки
02070921, Національний технічний університет України «Київський політехніч- Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення 02070921.1.БДЧАХЯ031 м. Київ, просп. Пе63,5
896 000,00
України
ний інститут», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, тел.: 236-79-89, 454-97-88 (вигороджене приміщення у холі на цокольному поверремоги, 37к
станом на 31.08.2016
сі будівлі навчального корпусу № 7)
3 Державний комітет телебачення 02473145, ДП «Державне спеціалізоване видавництво «Техніка», 04053, м. Київ, Нерухоме майно – нежиле приміщення на другому
02473145.2.ЮЮХКЛР568 м. Київ, вул. Обсер44,1
559 000,00
і радіомовлення України
вул. Обсерваторна, 25, тел. 272-10-90
поверсі
ваторна, 25
станом на 31.08.2016
4 Міністерство культури України 22928085, ДП «Національний центр Олександра Довженка», 03040, м. Київ,
Нерухоме майно – нежилі приміщення на 1-му поверсі 22928085.1.АААДДЛ712 м. Київ, вул. Ва24,9
330 700,00
вул. Васильківська, 1, тел.: 257-76-98, 257-30-17
корпусу № 6
сильківська, 1
станом на 31.08.2016
5 Міністерство освіти і науки
України

19036779, Київська державна академія водного транспорту ім. Гетьмана Петра Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення 19036779.10.ЮЛЯВУЯ002 м. Київ,
Конашевича-Сагайдачного, 04071, м. Київ, вул. Кирилівська, 9, тел. 463-74-70, (частина нежитлового приміщення 2,0 м2 на 2-му повул. Соломя’нська,
факс 417-17-57
20
версі та 2,0 м2 на 4-му поверсі гуртожитку)
6 Міністерство освіти і науки
19036779, Київська державна академія водного транспорту ім. Гетьмана Петра Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення 19036779.10.ЮЛЯВУЯ004 м. Київ,
України
Конашевича-Сагайдачного, 04071, м. Київ, вул. Кирилівська, 9, тел. 463-74-70, (частина нежитлового приміщення 2,0 м2 на 2-му повул. Соломя’нська,
факс 417-17-57
версі та 2,0 м2 на 5-му поверсі гуртожитку)
20б
7 Міністерство регіонального роз- 00294349, Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут Нерухоме майно – нежитлові приміщення лаборатор- 00294349.1.АААДДЛ116 м. Київ, вул. Косвитку, будівництва та житлово- будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ», 04080, м. Київ, вул. Костянтинів- ного корпусу
тянтинівська, 68
комунального господарства
ська, 68, тел. 425-56-32
України
8 Державне управління справами 23696843, Національна академія державного управління справами при Прези- Нерухоме майно – нежилі приміщення у будівлі
–
м. Київ, вул. Е. Подентові України, 03057, м. Київ, вул. Е. Потьє, 20, тел.: 481-21-55, 481-21-51 навчально-лабораторного корпусу № 1
тьє, 20

максимально можмета використання
ливий строк оренди
Терміном до
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продоволь31.12.2017
чих товарів, крім товарів підакцизної групи
1 рік
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі
2 роки 11 місяців Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів
2 роки 11 місяців Розміщення: торовельного об’єкта з продажу книг, газет і
журналів, виданих іноземними мовами, – 12,2 м2;
кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, що не здійснюють
продаж товарів підакцизної групи, – 12,7 м2
1 рік
Розміщення оператора та провайдера телекомунікацій,
який надає послуги з доступу до мережі Інтернет

4,0

57 900,00
станом на 31.08.2016

4,0

54 900,00
станом на 31.08.2016

42,4

535 170,00
станом на 31.07.2016

2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності

65,0

949 000,00
станом на 31.08.2016

2 роки 11 місяців Розміщення приміщення для господарських потреб буфету

1 рік

Розміщення оператора та провайдера телекомунікацій,
який надає послуги з доступу до мережі Інтернет

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн.107, тел. 281-00-18 в конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про
оренду державного та комунального майна».

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

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина приміщення
№ 1 площею 170,0 м2 в будівлі Док-ангара «Східний» за адресою: Київська
обл, м. Бориспіль, Аеропорт.
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про оцінку майна на 31.07.2016 становить 976 531,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення транспортного підприємства з перевезення пасажирів.
Орендна ставка: згідно з пунктом 26 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 № 786 (зі змінами), – 15 %.
Стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – липень 2016
року становить 12 206,64 грн без урахування ПДВ.
Строк оренди –1 (один) рік.

23 листопада 2016 року

Конкурс буде проведено 14.12.2016 об 11.00 за адресою: 01032, м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, реєстрація учасників проходитиме в кімн. 614.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим.
2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання
договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовнику
оцінки (за наявності підтвердних документів).
5. Для забезпечення виконань зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання
договору в розмірі, не меншому, ніж потрійна запропонована ним сума місячної
орендної плати до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
6. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського
кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих
документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на
базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених законодавством умов конкурсу та їх документальне підтвердження, крім

розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним (адреса,
телефон, e-mail);
відомості про претендента:
для юридичних осіб: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідченні нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської та кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичних осіб: копію документа, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність у випадку здійснення функцій представництва; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію
декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конверті
з надписом «На конкурс» з відбитком печатки претендента. При цьому на конверті
зазначається: назва, площа та місцезнаходження об’єкта оренди. Приймання документів РВ ФДМУ по Київській області здійснюється за адресою: 01032, м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613, щодня з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00 до
16.45), крім вихідних днів.
Кінцевий термін приймання РВ ФДМУ по Київській області пропозицій від претендентів 09.12.2016 включно.

№ 94 (1010)

ФДМУ – 25 років
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі
орендних відносин РВ ФДМУ по Київській області за телефоном (044) 200-25-28.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
Регіональне відділення ФДМУ по Черкаській області проводить конкурс на
право оренди державного нерухомого майна, що обліковується на балансі Черкаської філії Концерну «Військторгсервіс». Орган управління – Міністерство оборони України.
 Назва об’єкта оренди: частина будівлі магазину літ. А з прибудовою
літ. а площею 422,50 м2 за адресою: вул. Комарова, 9, м. Умань, Черкаська обл.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою – 639 400,00 грн (без ПДВ).
Місцезнаходження об’єкта оренди: вул. Шевченка, 137, м. Золотоноша, Черкаська обл. Початковий розмір орендної плати за базовий місяць – жовтень
2016 року, визначений відповідно до вимог чинного законодавства, становить 6 784,96 грн (без ПДВ).
Умови конкурсу:
термін укладення договору оренди – на 2 роки 364 дні; без права приватизації
(викупу) об’єкта оренди; найбільший запропонований розмір місячної орендної
плати за використання зазначеного об’єкта оренди, який повинен бути не меншим,
ніж початковий розмір орендної плати, та відповідати орендним ставкам, що застосовуються до мети використання майна, запропонованої претендентом; своєчасна
сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням її індексації; забезпечення виконання зобов’язань зі сплати за оренду (на
момент укладення договору оренди сплата завдатку у розмірі трьох орендних плат
за базовий місяць оренди, який зараховується в рахунок сплати за останні місяці
оренди); у разі невчасного виконання зобов’язань: сплата пені, штрафу, неустойки; належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням
відповідно до заяви орендаря; забезпечення збереження орендованого майна,
запобігання його пошкодженню і псуванню, утримання майна в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримування
орендованого майна в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його
в оренду з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснення заходів протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди на суму не меншу ніж зазначена у
висновку про вартість об’єкта оренди на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством; здійснювати витрати, пов’язані з утриманням
орендованого майна. Протягом 15 робочих днів після підписання договору укласти
з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг
орендарю; дотримання організаційно-технічних вимог експлуатації об’єкта та забезпечення дотримання пожежної безпеки; надання працівників для попередження та
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією (в разі
їх настання або загрози виникнення); своєчасне здійснення за рахунок орендаря
капітального, поточного та інших видів ремонту орендованого майна; компенсація
витрат на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди та надання орендодавцю на
момент укладення договору оренди копій підтвердних документів.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу
орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
У разі якщо переможцем конкурсу стане суб’єкт малого підприємництва,
який проводитиме виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах, запропонована ним орендна плата визначається з урахуванням
коефіцієнта, передбаченого додатком 2 до Методики розрахунку орендної плати
за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 04.10.95 № 786 (зі змінами).
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь в конкурсі; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов
конкурсу (відображаються в проекті договору оренди), крім пропозицій щодо розміру орендної плати, пропозиція стосовно якої вноситься учасником конкурсу в
день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про учасника конкурсу:
для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з
урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від
претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію
виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту
суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Крім того, учасником конкурсу можуть бути надані додаткові пропозиції до умов
договору оренди, у тому числі щодо поліпшення орендованого майна, пропозиції
щодо гарантій сплати орендної плати (завдаток, гарантія тощо) – відображаються
в проекті договору оренди.
Конкурс буде проведено в приміщенні регіонального відділення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 309, м. Черкаси, об 11.00 20 грудня 2016
року в присутності конкурсантів або їх уповноважених представників.
Конкурсні пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) подаються
в окремому конверті з написом: «На конкурс по оренді, що відбудеться 20.12.2016,
об’єкт оренди: частина будівлі магазину літ. А з прибудовою літ. а площею 422,5 м2
за адресою: вул. Комарова, 9, м. Умань, Черкаська обл.», запечатаному печаткою
учасника конкурсу.
Кінцевий термін подання заяв для участі у конкурсі з конкурсними пропозиціями
(крім пропозицій щодо розміру орендної плати) приймаються до 17.00 14 грудня
2016 року за адресою: кімн. 410, бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси (приміщення
регіонального відділення).
Пропозиції щодо розміру орендної плати подаються в запечатаних непрозорих
конвертах під час реєстрації учасників конкурсу до початку засідання конкурсної
комісії. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі з питань оренди державного майна регіонального відділення за телефоном (0472) 37-34-48 та на веб-сайті
ФДМУ за адресою: www. spfu.gov.ua.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву щодо проведення конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди нерухомого державного майна
 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно –
нежитлове приміщення на першому поверсі учбово-спортивного корпусу
загальною площею 13,9 м2 (реєстровий номер майна 02070909.2.ШАБЕИТ022),
що перебуває на балансі Київського національного університету будівництва і архітектури, за адресою: м. Київ, вул. Освіти, 3.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.06.2016 становить 152 081,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і
науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України
«Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 року.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – червень 2016 року становить
506,94 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення буфету, що не
здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта
оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та
умов договору оренди; строк оренди – 2 роки; заборона приватизації, суборенди та

переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати
майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати
заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів
з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта
оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен
сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на
розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений
завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та
надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору
оренди застрахувати орендоване майно на суму не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку на користь балансоутримувача і подати
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового
платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний
надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна;
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди
протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору
оренди; у разі відмови від укладення або непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф
у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 50 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 14.30 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – нежитлове приміщення на першому поверсі лікувального корпусу № 2 загальною площею 16,0 м2 (реєстровий номер майна 05415792.1.АААЛИ586), що перебуває на балансі Клінічної лікарні «Феофанія», за адресою: м. Київ, вул. Академіка
Заболотного, 21.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.06.2016 становить 216 960,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Державне управління
справами.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України
«Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 року.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – червень 2016 року становить
1 446,40 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення кафетерію, що
не здійснює продаж товарів підакцизної групи; найбільший запропонований розмір
місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі
встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання
об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 9 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу
права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження
орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно
в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки,
підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з
моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта
оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен
сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на
розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений
завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та
надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору
оренди застрахувати орендоване майно на суму не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку на користь балансоутримувача і подати
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового
платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний
надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна;
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди
протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору
оренди; у разі відмови від укладення або непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф
у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 50 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 14.30 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали (для
об’єктів 1 – 2):
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032,
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву, в конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (для фізичних осіб за наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа,
балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати
за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних
пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку
проведення конкурсу.
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Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

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

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Львова про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Львова,
адреса: 79007 м. Львів, вул. Батуринська, 2.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина технічного майданчика загальною площею 12,0 м2 військового містечка № 1 за адресою: м. Львів,
вул.Княгині Ольги, 1-5.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – вересень
2016 р., визначений відповідно до чинного законодавства України, становить
1 846,07 грн (без ПДВ). У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на індекс інфляції відповідно до вимог чинного законодавства України.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно з орендною
платою, визначеною за базовий місяць, але не нижче ніж на аналогічних об’єктах
інших форм власності.
2. Використання технічного майданчика під розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до мережі Інтернет.
3. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за
прилеглу територію.
4. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання незалежної оцінки
майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу.
5. Виконання поточного та капітального ремонту орендованого майна за рахунок орендаря без компенсації витрат на його здійснення.
6. Зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендованому майні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і матеріали, забезпечити протипожежну безпеку об’єкта оренди.
7. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними
організаціями.
8. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримувати майно в належному
стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду.
9. Зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту довкілля з метою
дотримання екологічних норм експлуатації майданчика.
10. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати внесенням
завдатку у розмірі, не меншому ніж подвійна орендна плата, який вноситься протягом 10 днів з моменту підписання договору оренди в рахунок плати за останній
місяць оренди.
11. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орендоване майно.
12. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах
суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою
учасника конкурсу. Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 5 календарних днів до дати проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день після публікації
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в кабінеті економістів з орендних відносин КЕВ м. Львова. Телефон для довідок (032) 255-74-80.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом ФДМУ від 15.02.2013
№ 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для
укладення договору оренди майна, що належить до державної власності», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.03.2013 за № 346/22878, а саме:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих
документів; звiт про фiнансовi результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської i кредиторської заборгованості; довiдку вiд учасника конкурсу про те, що
щодо нього не порушено справу про банкрутство;
б) для учасникiв, якi є фiзичними особами: копiю документа, що посвiдчує
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довiренiсть, видану
представнику фiзичноi особи; посвідчену нотаріусом копію свідоцтва про реєстрацію фізичноi особи як суб’єкта пiдприємницькоiї дiяльностi; витяг з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; декларацiю
про доходи або завiрену в установленному порядку копiю звiту суб’єкта малого
пiдприємництва – фiзичної особи – платника єдиного податку;
в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди – зобов’язання
(пропозицiї) щодо виконання умов конкурсу та забезпечення виконання
зобов’язання щодо сплати орендної плати (завдатку), додатковi пропозицii до договору оренди; повiдомлення про засоби зв’язку з учасником конкурсу.
ІНФОРМАЦІЯ
Яворівської КЕЧ району про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕЧ, м. Яворова,
адреса: 81000, Львівська обл., м. Яворів, вул. Львівська, 19.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення будівлі
№ 9 військового містечка № 48 загальною площею 283,8 м2 за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, смт Івано-Франкове, вул. Яворівська, 29.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – серпень
2016 р., визначений відповідно до вимог чинного законодавства України, становить 2 495,99 грн (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
використання нежитлових приміщень будівлі під розміщення виробництва
піддонів; найбільший розмір орендної плати порівняно з орендною платою, визначеною за базовий місяць, але не нижче ніж на аналогічних об’єктах інших форм
власності; компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди та за
прилеглу територію; компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу; виконання поточного та капітального ремонту орендованого майна за рахунок
орендаря без компенсації витрат на їх здійснення; зобов’язання не зберігати і не
використовувати в орендованому приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і матеріали; забезпечити протипожежну безпеку об’єкта оренди;
зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних
коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями;
зобов’язання щодо дотримання належний умов експлуатації об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримувати майно в належному стані,
не гіршому ніж на момент передачі його в оренду; зобов’язання виконувати всі
необхідні заходи для захисту довкілля з метою дотримання екологічних норм експлуатації приміщень; забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати
внесенням завдатку у розмірі, не меншому, ніж одна місячна орендна плата, який
вносить протягом 10 днів з моменту підписання договору оренди в рахунок плати
за останній місяць оренди; заборона суборенди, приватизації та переходу права
власності на орендоване майно; мета і предмет господарської діяльності, визначені
в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську
діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору
оренди, а також найкращі умови подальшої експлуатації об’єкта оренди.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20
календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Телефон для довідок (03259) тел./факс 2-11-30, тел. 21-11-40.

КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Продовження. Початок рубрики на стор. 3 – 5

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 26.07.2015
1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 454,8 м2. Балансоутримувач: Криворізький професійний ліцей. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Корнійчука, 27. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість робіт – 3 600,00 грн,
строк виконання (у календарних днях) – 4.
2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 511,38 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
ім. академіка В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ТОВ «Національно експертно-правова група». Вартість робіт – 5
000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
3. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
10,5 м2. Балансоутримувач: Павлоградський технікум ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса: м. Павлоград, вул. Радянська, 63. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт –3 000,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 14,3 м2. Балансоутримувач: Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім. О. М. Макарова.
Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 26д. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ
«Національна експертно-правова група». Вартість робіт – 4000,00 грн, строк виконання (у календарних днях)-5.
5. Назва об’єкта: сарай площею 9,5 м2 та майданчик площею 60,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпропетровськ,
вул. Криворізька, 16а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
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для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість
робіт – 3 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
6. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 9,0 м2.
Балансоутримувач: Університет митної справи та фінансів. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 2/4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національно
експертно-правова група». Вартість робіт – 4 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 32,4 м2 та частина замощення площею 11,0 м2. Балансоутримувач: Університет митної справи
та фінансів. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 3 000,00 грн, строк виконання (у
календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 5,0 м2.
Балансоутримувач: Університет митної справи та фінансів. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Рогальова, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість робіт – 3 050,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 95,7 м2. Балансоутримувач: 1935 окремий загін скороченого складу 26 об’єднаного загону ДССТ.
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Криворізьке шосе, 2. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець –
ПП «ЦНЕ «Гарант». Вартість робіт – 3 500,00 грн, строк виконання (у календарних
днях) – 4.
10. Назва об’єкта: державне майно, а саме: ланцюг металевий 24,5 м, каністра 5-ти літрова (113 од.), ліхтар летюча миша (4 од.), балон вуглекислотний
(10 од.), стелаж дерев’яний (3 од.), ящик дерев’яний (5 од.), бочка металева
(10 од.), вал компресора ЛАЗ-695 (8 од.), поршень компресора (2 од.), головка
компресора (8 од.), компресор для накачки шин (2 од.), блок компресора (1 од.),
нігрометр (1 од.), бочка металева 60-ти літрова (8 од.), автопокришка 280х508
(6 од.), автокамера 280х508 б/у (6 од.), автопокришка 260х508 (25 од.), автопокришка 260х508 (25 од.), пакети целофанові (105 од.), ложки (105 од.), мильниця (105 од.), помазок (105 од.), щітка для одягу (105 од.), кружка для води (85

од.), пилка поперечна (8 од.), сокира (50 од.), чоботи резинові (12 од.), лопата
штикова (117 од.), щітка зубна (105 од.), аптечка (60 од.), чоботи кирзові (25
од.), карниз 370 см. (9 од.), карниз 30 см. (5 од.), затискач для штор (100 од.),
костюм х/б (спецодяг для слюсарів) (15 од.), відро пожежне (1 од.), стенд пожарний (1 од.), комбінезон х/б (26 од.), електродриль (6 од.), лещата слюсарні
(2 од.), точильний апарат (1 од.), електродриль (1 од.), каністра (15 од.), халат
білий х/б для медперсоналу (1 од.), халат робочий х/б (11 од.), костюм суконний
для слюсаря-акумуляторника (3 од.), чоботи заброди (1 од.), костюм афганський
(12 од.), халат х/б (34 од.), костюм х/б (13 од.), патрон для дриля (2 од.), куртка
ватна (9 од.), чоботи резинові короткі (9 од.), чоботи рибацькі (резинові високі)
(9 од.), куртка ватна (8 од.). Балансоутримувач: ДТВ «ДАТП-11228». Мета оцінки – визначення розміру збитків, нанесених державі за незбереження об’єктів
державної власності. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 3
000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 21.07.2016
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1. ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
частини нежитлового приміщення № 141 першого поверху адміністративної
будівлі (літ. А-4) загальною площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Вінтера, 10/Гребельна, 2. Балансоутримувач майна: Дніпровська електроенергетична система ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950,00 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
державного нерухомого майна загальною площею 6,0 м2, а саме: частини нежитлового приміщення № 253 площею 2,0 м2 другого поверху будівлі конструкторського бюро та адміністративно-побутової частини корпусу № 132 (літ. А-8);
частини нежитлового приміщення № 2 (у складі частини приміщення № 1) площею
2,0 м2 першого поверху корпусу № 27 (літ. О-2); частини нежитлового приміщення
№ 1 площею 2,0 м2 першого поверху корпусу № 17 (літ. П-3). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 2. Балансоутримувач майна: ДП «За-
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порізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О. Г.
Івченка». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950,00 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
2. Приватне підприємство «Консалтингова фірма «Експоком» на виконання
робіт з оцінки об’єктів оренди:
частини нежитлового приміщення № 1 (у складі приміщення № 2) першого поверху корпусу укрупнених дослідних установок (літ. Ж) загальною площею 33,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 14. Балансоутримувач майна: ДП «Державний науково-дослідний та проектний інститут титану».
Вартість виконання робіт з оцінки – 3 545,00 грн, строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів від дати підписання договору;
частини вбудованого нежитлового приміщення № 7 першого поверху будівлі
(літ. А) (у складі приміщення № 3 площею 14,5 м2 та частини приміщення № 1 площею 2,35 м2) загальною площею по внутрішньому обміру 16,85 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 62. Балансоутримувач майна: ТОВ
«Масса Групп». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 526,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
3. ТОВ «Всеукраїнська експертна група» на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди:
державного майна, а саме: пресу гідравлічного Д3430Б, інв. № 0973; пресу
гідравлічного для випробування будівельних матеріалів П-250, інв. № 5314; електропечі опору камерної лабораторної СНОЛ-1,6.2,5.1/9-ИЗ УХЛ4.2, інв. № 5768.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, Теплична, 14. Балансоутримувач
майна: ДП «Державний науково-дослідний та проектний інститут титану». Вартість
виконання робіт з оцінки – 4 100,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
будівлі кафе (літ. Л, З) площею 37,1 м2, навісу (літ. М), вбиральні (літ. Н), воріт
№ 2, паркану № 3. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 62. Балансоутримувач майна: ТОВ «Масса Групп». Вартість виконання робіт з
оцінки – 4 100,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати
підписання договору;
частини приміщення № 9 гаража (літ. В1) загальною площею 28,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Токмак, вул. Дружби (Радянська),
230. Балансоутримувач майна: Головне управління статистики у Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000,00 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
вбудованого в перший поверх будівлі гуртожитку (літ. А-9) нежитлового приміщення № 12 (у складі приміщення № 1 площею 13,5 м2) та частини коридору ІХ
спільного користування площею 2,7 м2, загальною площею 16,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпрорудне, просп. Ентузіастів 15. Балансоутримувач
майна: ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей». Вартість виконання робіт з
оцінки – 3 500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати
підписання договору;
вбудованого в перший поверх будівлі гуртожитку (літ. А-9) нежитлового приміщення № 10 (у складі приміщень з № 1 до № 6 включно площею 48,9 м2) та
частини коридору ІХ спільного користування площею 9,8 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Дніпрорудне, просп. Ентузіастів 15. Балансоутримувач майна:
ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати
підписання договору.
4. ФОП Паламарчук Л. П. на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
нежитлових приміщень з № 1 до № 10 включно, вбудованих в перший поверх п’ятиповерхового будинку (літ. А-5), загальною площею 123,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Гвардійська, 26.
Балансоутримувач майна: Концерн «Військторгсервіс». Вартість виконання робіт
з оцінки – 3 500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від
дати підписання договору.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 25.07.2016
Згідно з Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, комісія одноголосно ухвалила
визнати суб’єктів оціночної діяльності переможцями конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності для проведення оцінки об’єкта приватизації державної власності та об’єктів оренди:
1. Суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Західна Українська Консалтингова
Компанія» на об’єкт незавершеного будівництва – навчальний корпус (540 місць)
разом із земельною ділянкою, Львівська обл., Мостиський р-н, с. Княжий Міст,
вул. Я. Мудрого, 36. Мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою з метою продажу на аукціоні. Термін виконання робіт – 5 к/дні. Вартість робіт – 5 600,00 грн;
2. Суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Західна Українська Консалтингова
Компанія» на нежитлові приміщення загальною площею 41,2 м2 на четвертому
поверсі будівлі, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою укладення договору оренди. Термін виконання робіт – 3 к/дні. Вартість
робіт – 1 700,00 грн;
3. Суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Західна Українська Консалтингова
Компанія» на нежитлові вбудовані приміщення № 14, 16, 17, 17а загальною площею 230,8 м2 на першому поверсі, м. Львів, вул. Любінська, 112. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди.Термін виконання робіт – 3 к/дні. Вартість
робіт – 1 700,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 22.07.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єктів, а саме:
майданчика біля пожежного депо площею 2 925,0 м2 та майданчика біля прохідної площею 1 512,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 106, що перебувають
на балансі ДП НВО «Потенціал-Еко», з метою укладення договору оренди визнано
ПП «Оцінка та Консалтинг». Вартість послуг – 1 800,00 грн, термін виконання – 8
календарних днів;
нежитлової будівлі, складу-магазину загальною площею 165,4 м2 разом із земельною ділянкою за адресою: Рівненська обл., м. Дубно, пров. Центральний, 12
(5), що перебуває на балансі ПАТ «Дубноцукор», з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Вартість послуг – 5 500,00
грн, термін виконання – 20 календарних днів;
будівлі магазину загальною площею 305,6 м2 разом із земельною ділянкою
за адресою: Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 71, що перебуває на балансі ПАТ «Дубенський завод гумово-технічних виробів», з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Вартість послуг – 5 500,00 грн, термін виконання – 20 календарних днів;
нежитлової будівлі (овощесховища) загальною площею 33,9 м2 за адресою:
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Вересневе, вул. Центральна, 7в, балансоутримувач відсутній, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні визнано
ПП ЕКФ «Приватна справа». Вартість послуг – 2 600,00 грн, термін виконання –
15 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 26.07.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта – частини площадки з асфальтовим покриттям площею
25,0 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі

Тернопільського обласного управління водних ресурсів, визнано ТОВ «ОрієнтирРеформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для
розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з
оцінки – 1 300,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта – частини нежитлового приміщення гаражів
літ. «А», поз. IV, V, VI, загальною площею 206,9 м2 за адресою: вул. Микулинецька, 18, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Департаменту агропромислового
розвитку, визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 500,00 грн, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення оцінки державного майна, що відбувся 26.07.2016
1. Вбудовані нежитлові приміщення їдальні загальною площею 76,6 м2 на
першому поверсі чотириповерхової будівлі за адресою: м. Херсон, вул. Поповича, 3, що перебувають на балансі Херсонського професійного ліцею харчової
промисловості, переможець конкурсу – ПФ «Експрес – оцінка». Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 620,00 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
2. Частина приміщення вестибуля загальною площею 17,5 м2 першого поверху головного учбового корпусу за адресою м. Херсон, вул. Р. Люксембург,23,
що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»,
переможець конкурсу – ПФ «Експрес – оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні
договору оренди. Вартість робіт – 1 620,00 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
3. Частина вбудованого нежитлового приміщення холу дев’ятого поверху
площею 10,0 м2 та частини даху площею 2,0 м2 у дев’ятиповерховій будівлі гуртожитку № 3, що обліковується на балансі ХНТУ, за адресою: м. Херсон, вул. Миру,
44, переможець конкурсу – ПП «Оціночна компанія «Омєга». Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 722,00 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
4. Частина вежі загальною площею 15,0 м2 та частина мостіння загальною площею 2,0 м2 біля вежі об’єкта «УКВ – ретранслятор» за адресою: Херсонська обл.,
м. Берислав, вул. Ленінградська, 5, аеропорт, що перебувають на балансі Одеського регіонального структурного підрозділу Державного підприємства обслуговування повітряного руху України, переможець конкурсу – ПП «Фрістайл – плюс».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 725,00 грн.
Строк виконання робіт – 4 дні.
5. Нежитлове вбудовано-прибудоване приміщення міського відділення поштового зв’язку № 8 загальною площею 11,7 м2, прибудоване до дев’ятиповерхового
житлового будинку (літ. А), що перебуває на балансі Херсонської дирекції УДППЗ
«Укрпошта», за адресою: м. Херсон, вул. Чорноморська, 64, переможець конкурсу – ПП «Фрістайл – плюс». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Вартість робіт – 1 600,00 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
6. Частина внутрішньої стіни площею 1,0 м2 та частина зовнішньої стіни площею 1,0 м2 будівлі місцевого відділення зв’язку № 25 за адресою: м. Херсон,
вул. Горького, 54, що перебуває на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта», переможець
конкурсу – ДАК «Національна мережа аукціонних центрів». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 1 700,00 грн. Строк виконання
робіт – 4 дні.
7. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 103,5 м2 на першому
поверсі будівлі за адресою: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Велика Куликовська,
160, перший поверх якої перебуває на балансі Управління Державного казначейства у Каховському районі Херсонської області, переможець конкурсу – ФОП
Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт –
1 700,00 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
8. Недіючий літній кінотеатр «Текстильник» загальною площею 332,1 м2,
що перебуває на балансі ВАТ «ХБК», але не увійшов до його статутного капіталу,
за адресою: м. Херсон, с-ще Текстильників, вул. 1-а Текстильна, 1а, переможець
конкурсу – ПП «Оціночна компанія «Омєга». Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 845,00 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
9. Частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 у підвалі гуртожитку № 2
за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 42, що перебуває на балансі Херсонського національного технічного університету, переможець конкурсу – ПФ «Експрес – оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 1 620,00
грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
10. Частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 у підвалі гуртожитку № 1
за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 38, що перебуває на балансі Херсонського національного технічного університету, переможець конкурсу – ПФ «Експрес – оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 1 620,00
грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, оголошеного на 22.06.2016
РВ ФДМУ по Одеській області:
І. Керуючись вимогами пункту 10 розділу V (Порядок проведення конкурсу),
пунктів 1, 2 розділу VІ (Інформація про результати конкурсу) Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190, рішенням комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності (протокол
засідання від 22.06.2016) інформує про результати конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, оголошеного на 22.06.2016, по об’єктах:
1. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху загальною площею 7,7 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне Управління Державної фіскальної
служби в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Семінарська, 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 3 000,00 грн,
5 календарних днів.
2. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. Назва об’єкта оцінки: дві частини холу першого поверху: 5,0 м2 – дитяча поліклініка
та 6,0 м2 – поліклініка № 1 (інв. № 10310011) загальною площею 11,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДЗ «Іллічівська басейнова лікарня на
водному транспорті Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. 1 Травня, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. 3 400,00 грн, 5 календарних днів.
3. ПП «Аргумент», керівник – Шевко С. О. Назва об’єкта оцінки: облаштований
майданчик для паркування кавомобіля загальною площею 6,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний медичний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Тіниста, 8. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. 3 200,00 грн, 5 календарних днів.

4. ПП «Аргумент», керівник – Шевко С. О. Назва об’єкта оцінки: облаштований майданчик для паркування кавомобіля загальною площею 6,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія ДП «Адміністрація
морських портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 3 200,00 грн,
5 календарних днів.
5. ПП «Аргумент», керівник – Шевко С. О. Назва об’єкта оцінки: облаштований
майданчик для паркування кавомобіля загальною площею 6,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний медичний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Валіховський, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. 3 200,00 грн, 5 календарних днів.
6. ПП «Аргумент», керівник – Шевко С. О. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля першого поверху 5-поверхового учбового корпусу загальною
площею 6,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний
університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький бульвар, 24/26. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 2
800,00 грн, 5 календарних днів.
7. ПП «Аргумент», керівник – Шевко С. О. Назва об’єкта оцінки: нежитлове
приміщення будівлі «Контора автобази» загальною площею 20,3 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Українське державне підприємство по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Одарія, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. 3 400,00 грн, 5 календарних днів.
8. ПП «Аргумент», керівник – Шевко С. О. Назва об’єкта оцінки: частина асфальтованого покриття у МАПП «Табаки» площею 25,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська митниця ДФС. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., Болградський р-н, с. Виноградівка, вул. Болградська, 57, 7-й
км траси «Ізмаїл – Кишинів». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
5 600,00 грн, 5 календарних днів.
9. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 50,7 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне Управління Державної фіскальної
служби в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Семінарська, 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 3 500,00 грн,
5 календарних днів.
10. ТОВ Оціночна фірма «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва
об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі «Склад запчастин», інв. № 103015,
загальною площею 130,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Філія УДП «Укрінтеравтосервіс – Одеса». Місцезнаходження об'єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Одарія, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 3
800,00 грн, 5 календарних днів.
11. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В.
В. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 3-17 одноповерхової будівлі
магазину «Промтоварний» (літ. А-А1) (інв. № 81) загальною площею 174,2 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Філія «Одеське управління
військової торгівлі» Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., Комінтернівський р-н, смт Чорноморське, вул. Гвардійська, 36/50. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 4 200,00 грн,
5 календарних днів.
12. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки: приміщення їдальні на першому поверсі будівлі навчального корпусу (інв. № 103001)
загальною площею 104,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Новосельського, 63. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 3 950,00 грн, 5 календарних днів.
13. ПП «Аргумент», керівник – Шевко С. О. Назва об’єкта оцінки: нежитлові
приміщення першого поверху адміністративно-побутового корпусу автобази (інв.
№ 076105) загальною площею 77,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, пров. Газовий, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. 3 500,00 грн, 5 календарних днів.
14. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки:
приміщення у будівлі блоку службово-побутових приміщень 2-го вантажного загальною площею 114,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП
«Ренійський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Дунайська, 188, м. Рені, Одеська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. 4 100,00 грн, 5 календарних днів.
15. ПП «Аргумент», керівник – Шевко С. О. Назва об’єкта оцінки:частина асфальтованого покриття у МАПП «Платонове» загальною площею 25,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська митниця Державної фіскальної
служби. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Красноокнянський р-н,
с. Платонове. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 5 600,00 грн,
5 календарних днів.
ІІ. Інформує, що відповідно службових записок відділу оренди державного
майна регіонального відділення від 15.06.2016 у зв’язку із розірванням договорів
оренди відмовами органів управління тощо були зняті з конкурсу такі об’єкти:
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 2-го поверху будівлі «Адміністративний корпус», інв. № 103001, загальною площею 33,2 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Філія УДП «Укрінтеравтосервіс – Одеса». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Одарія, 2. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП
Гаргаун Юрій Васильович (інд. код 3072114571), тел. (063) 575-17-63.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 2-го поверху будівлі «Адміністративний корпус», інв. № 103001, загальною площею 37,1 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Філія УДП «Укрінтеравтосервіс – Одеса». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Одарія, 2. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП
Оганнісян Врам Льоваєвич (інд. код 2920420399), тел. (050) 333-06-78.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг
з оцінки майна, що відбувся 26.07.2016
Відповідно до абзацу 6 пункту 3 розділу V Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області визнано переможцем конкурсу:
Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ТОВ «Оцінка – Інформ». Назва
об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (1-3) площею 22,5 м2 на першому поверсі
будівлі гуртожитку (літ. Б) за адресою: м. Чернівці, вул. Каспрука, 8, що перебуває
на балансі ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж». Мета проведення оцінки:
передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 1 720,00 грн та
5 календарних днів.

Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
Продовження. Початок рубрики на стор. 1

м. Київ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежилий будинок.
Адреса об’єкта: 01034, м. Київ, вул. Лисенка, 4 (літера В).
Балансоутримувач (зберігач): відсутній.
Відомості про об’єкт: нежилий будинок розташований в середині двору, підхід та під’їзд до будинку здійснюється через арку з боку вулиці Лисенка. Проїзд
має тверде асфальтове покриття. Об’єкт розташований поруч зі станцію метрополітену Золоті Ворота, відстань до центру міста – 1,42 км, автовокзалу – 8,1 км,
залізничного вокзалу – 2,3 км, аеропорту «Київ» – 7,5 км, річного порту – 2,8 км,
основних магістралей – 0,37 км (до вул. Володимирська). Нежилий будинок має
прибудову та ґанок.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 125 800,00 грн, ПДВ – 425 160,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 2 550 960,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання нежилого будинку визначає покупець.
Засоби платежу – грошові кошти.
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Переможець аукціону (покупець) виплачує Товарній біржі «УНІВЕРСАЛЬНА
ТОВАРНО-СИРОВИННА БІРЖА» за проведення аукціону витрати у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ») та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт приватизації та ПДВ вносяться на р/р
37184501900001 в ГУДКСУ у м. Києві, МФО 820019, код за ЄДРПОУ 19030825,
одержувач: РВ ФДМУ по м. Києву.
Грошові кошти у розмірі 255 096,00 грн, що становить 10% від початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р 37313080214093 в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 19030825, одержувач: РВ ФДМУ по м. Києву (призначення платежу: «10%
від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 255 096, 00грн»).
Аукціон в електронній формі в онлайн режимі буде проводитись Товарною біржею «УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНО-СИРОВИННА БІРЖА» в системі
електронних торгів 16 грудня 2016 року. Час початку аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових
пропозицій) – 13.00.
Кінцевий термін прийняття заяв (за три дні до дати проведення аукціону) –
12 грудня 2016 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна

України від 09.09.2015 №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.09.2015 за №1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до товарної біржі «УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНОСИРОВИННА БІРЖА» на електронний ресурс https://www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНОСИРОВИННА БІРЖА» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського),
51, оф. 11) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17.04.1998 №772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за №400/2840 (зі змінами).
Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: 01034, м. Київ, вул. Лисенка, 4
(літера В).
Отримати додаткову інформацію можна в Регіональному відділенні ФДМУ по
м. Києву, адреса: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 331, понеділок – четвер з 9.00
до 17.00, п’ятниця з 9.00 до 16.00; телефон для довідок 281-00-34.
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