Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 95 (1115)
Засновано у вересні 1993 року
продаж об’єктів групи Ж

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

Дніпропетровська область
Об’єкт державної власності групи Ж – «Танцювальний майданчик» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 4б. Приватизовано
юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній
формі, за 442 380,00 грн з урахуванням ПДВ, у т. ч. ПДВ – 73 730,00 грн.

Черкаська область
Об’єкт державної власності групи Ж – медсанчастина за адресою: 20705,
Черкаська обл., м. Сміла, вул. Коробейника, 1, що перебуває на балансі ПАТ
«Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод».
Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 670 008,00 грн з урахуванням ПДВ, у т. ч. ПДВ –
111 668,00 грн.
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Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.
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ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
Тернопільська область

Окреме індивідуально визначене майно – будівля складу ЦО загальною площею
1 270,2 м2 за адресою: 48431, Тернопільська обл., Бучацький р-н, с. Трибухівці,
вул. Винниченка, буд. 2а. Приватизовано фізичною особою на аукціоні в електронній
формі за 783 327,60 грн, у т. ч. ПДВ – 130 554,60 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом викупу
(затверджений наказом ФДМУ від 27.11.2017 № 1792)

Полтавська область

У номері

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

офіційне видання Фонду
державного майна України

Продаж об’єктів групи А

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ

Індекс та назва видання

4 грудня 2017 р.

Нежитлове приміщення в житловому будинку літ. А-5 загальною площею
184,7 м2 за адресою: 36007, м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 36, що перебуває на балансі ОСББ «Добробут 2017» (код за ЄДРПОУ 40982242) та орендується
фізичною особою – підприємцем Бондарь Ліною Дмитрівною.

Оголошення про вивчення попиту
Дніпропетровська область

Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні будівля гаража літ. Б-2 загальною площею 1 106,7 м2 з ґанками літ. б, б1 (разом із
земельною ділянкою), що перебуває на балансі Національного банку України
та розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Малиновського, 66.
Відомості про об’єкт: будівля гаража літ. Б-2 загальною площею 1 106,7 м2, має
два входи з ґанками літ. б, б1. Гараж являє собою двоповерхову будівлю, загальна
площа приміщень на першому поверсі становить 553,0 м2, загальна площа приміщень на другому поверсі становить 553,7 м2. Земельна ділянка під зазначений
об’єкт окремо не виділялась.
Більш докладну інформацію щодо зазначеного об’єкта можна отримати за
телефоном (056) 744-11-41.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 днів з
дня публікації оголошення на адресу: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6,
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.

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

Назва об’єкта: бокс №1, П-1, на території автотранспортного виробничого
об’єднання загальною площею 1 440,0 м2.
Адреса об’єкта: 84792, Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Світлодарськ,
вул. Енергетиків, буд. 101.
Балансоутримувач: Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ «Центренерго» (код за ЄДРПОУ
00131245). Адреса балансоутримувача: 84792, Донецька обл., м. Світлодарськ.
Відомості про об’єкт нерухомості: загальна площа приміщень – 1 440,0 м2;
висота будівлі – 5,05 м; рік побудови – 2001; фундамент бетонний, стіни, перегородки цегляні, перекриття – залізобетонні плити, стальна ферма, підлога – бетон. Технічний стан конструктивних елементів об’єкта приватизації задовільний.
Інженерне устаткування – електроосвітлення. Об’єкт приватизації розташований
на окраїні міста в зоні промислової забудови.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 579 000,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 694 800,00 грн.
ПДВ – 115 800,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; забезпечити дотримання санітарних норм під час експлуатації
об’єкта; здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт відповідно до
вимог чинного законодавства протягом 6 місяців після підписання акта передачі
державного майна; сплатити за об’єкт у строки, передбачені чинним законодавством; подальше відчуження покупцем об’єкта в період чинності умов договору
купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ ФДМУ по Донецький області
із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця
згідно з законодавством України.
Сума грошових коштів у розмірі 69 480,00 грн (без ПДВ), що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37319085011314 в
ДКСУ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач – РВ ФДМУ по Донецькій області.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ
по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 26.12.2017. Час внесення цінових
пропозицій (початку аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної
біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 22.12.2017 до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта,
що становить 6 948,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

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

Назва об’єкта: бокс № 2, О-1, на території автотранспортного виробничого
об’єднання загальною площею 1 031,9 м2.
Адреса об’єкта: 84792, Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Світлодарськ,
вул. Енергетиків, буд. 101.
Балансоутримувач: Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ «Центренерго» (код за ЄДРПОУ
00131245). Адреса балансоутримувача: 84792, Донецька обл., м. Світлодарськ.

Відомості про об’єкт нерухомості: загальна площа приміщень –1 031,9 м2; висота будівлі – 5,55 м; рік побудови – 2001; фундамент залізобетонний, стіни цегляні, перегородки цегляні оштукатурені, перекриття залізобетонне, стальна ферма,
підлога – бетон. Інженерне встаткування – електроосвітлення, вода, каналізація,
опалення. Технічний стан конструктивних елементів об’єкта приватизації задовільний. Об’єкт приватизації розташований на окраїні міста в зоні промислової
забудови. Об’єкт перебуває в оренді. Договір оренди № 6348/2016 від 31 серпня
2016 року, термін дії – до 25 серпня 2019 року включно.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 425 000,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 510 000,00 грн.
ПДВ – 85 000,00 грн.
Умови продажу об’єкта: з моменту закінчення терміну дії договору оренди
№ 6348/2016 від 31.08.2016 подальше використання об’єкта покупець визначає
самостійно; до нового власника переходять права та обов’язки за договором
оренди; забезпечити дотримання санітарних норм під час експлуатації об’єкта;
здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт відповідно до вимог
чинного законодавства протягом 6 місяців після підписання акта передачі державного майна; сплатити за об’єкт у строки, передбачені чинним законодавством; подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов договору
купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ ФДМУ по Донецький області із
забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця
згідно з законодавством України.
Сума грошових коштів у розмірі 51 000,00 грн (без ПДВ), що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37319085011314 в
ДКСУ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач – РВ ФДМУ по Донецькій області.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач – РВ ФДМУ
по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 26.12.2017. Час внесення цінових
пропозицій (початку аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної
біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 22.12.2017 до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта,
що становить 5 100,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

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

Назва об’єкта: нежитлова будівля літ. «А-1» з прибудовами та ґанком (інв.
№ 26).
Адреса об’єкта: 85372, Донецька обл., Покровський р-н, с. Новоєлизаветівка,
вул. Широка, буд. 86а.
Балансоутримувач: КСП «Селидівське» (код за ЄДРПОУ 00848196). Адреса
балансоутримувача: 85372, Донецька обл., Покровський р-н, с. Новоєлизаветівка, вул. Широка.
Відомості про об’єкт нерухомості: загальна площа приміщень – 228,1 м2; фундамент – камінь, ґанок – цегла, стіни – гіпсоблок (стіни прибудови – шлакоблок),
покрівля – азбестові листи, перекриття – дерево, підлога – цемент. Інженерні
комунікації – електропостачання. Стан об’єкта незадовільний, потребує відновлювального ремонту.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 97 278,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 116 733,60 грн.
ПДВ – 19 455,60 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; забезпечити дотримання санітарних норм під час експлуатації
об’єкта; забезпечити упорядкування прилеглої до об’єкта території; здійснення
заходів щодо державної реєстрації права власності на об’єкт приватизації згідно
з чинним законодавством України протягом 6 місяців після підписання акта передачі державного майна; вирішити питання землекористування згідно з вимогами
чинного законодавства протягом 2 років після набуття права власності на об’єкт;
сплатити за об’єкт у строки, передбачені чинним законодавством; подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов договору купівліпродажу здійснюється за погодженням з РВ ФДМУ по Донецький області із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем
на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця згідно з
законодавством України.
Сума грошових коштів у розмірі 11 673,36 грн (без ПДВ), що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37319085011314 в
ДКСУ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач – РВ ФДМУ по Донецькій області.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач – РВ ФДМУ
по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 26.12.2017. Час внесення цінових пропозицій (початку
аукціону) – 12.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 14.00.
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Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної біржі:
https://centrex.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної біржі (36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 22.11.2017 р. до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Центральної універсальної біржі виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта, що становить
1 167,34 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

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

Назва об’єкта: нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-19 загальною площею
134,4 м2, 2-го поверху № 20-29 загальною площею 259,0 м2 в літ. «Г-2г», загальною
площею 393,4 м2 (колишня їдальня, інв. № 672).
Адреса об’єкта: Донецька обл., м. Бахмут, пров. Ломоносівський 2-й, буд. 3.
Балансоутримувач: ТДВ «СІНІАТ». Ідентифікаційний код балансоутримувача
00290601. Адреса балансоутримувача: 84500, Донецька обл., м. Бахмут, 2-й провулок Ломоносова, буд 3.
Відомості про об’єкт нерухомості: нежитлові приміщення 1-го та 2-го поверхів загальною площею 393,4 м2 (приміщення колишньої їдальні) розташовані у прибудованій до побутового корпусу будівлі на промисловому майданчику
гірничо-переробного комплексу (будівля цегляна, 1972 року будівництва, з 2000
року не експлуатується). Фундамент – бетон, стіни – цегла, покрівля рулонна, підлога – бетон, лінолеум. Інженерні комунікації (каналізація, водопровід) – наявні (у
незадовільному стані).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 404 000,00 грн. ПДВ – 80 800,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 484 800,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; забезпечення дотримання санітарних норм під час експлуатації
об’єкта; забезпечення упорядкування прилеглої до об’єкта території; здійснення
заходів щодо державної реєстрації права власності на об’єкт приватизації згідно з
чинним законодавством України протягом 6 місяців після підписання акта передачі
державного майна; подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта
приватизації в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюються за погодженням з органом приватизації із забезпеченням переходу до нового власника
всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу,
прав та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Реєстраційний внесок у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач – РВ ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 48 480,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач – РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Аукціон в електронній формі буде проведено на Центральній універсальній біржі 26.12.2017. Час початку аукціону – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної біржі: https://
centrex.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної біржі (36014,
м. Полтава, вул. Пушкіна, 88) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а
також докази надсилання цих документів.
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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні –
22.12.2017 до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Центральної універсальної біржі виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта, що становить
4 848,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

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

Назва об’єкта: будівля магазину площею 186,8 м2.
Адреса об’єкта: Київська обл., Баришівський р-н, с. Григорівка, вул. Леніна, 16/1.
Балансоутримувач: Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Хмельовик» (код за ЄДРПОУ 00849942). Адреса балансоутримувача:
07550, Київська обл., Баришівський р-н, с. Яблуневе.
Відомості про об’єкт: окремо розташована будівля загальною площею 186,8 м2.
Рік побудови – 1977. За проектним функціональним призначенням будівля була
побудована як споруда торгового павільйону. Будівля має один окремий вхід до
приміщень, розташований на фронтальному фасаді. Конструктивні елементи: фундамент і цоколь стрічковий цегляний; стіни – металеві листи частково обшиті цеглою, шлакоблоки; перегородки цегляні; покрівля та дах – шифер; підлога – плитка,
цемент; вікна, двері – металеві рами; зовнішнє оздоблення – масляне фарбування;
внутрішнє оздоблення – масляне фарбування; інженерні комунікації – електропостачання. Рівень сукупного зносу будівлі становить 67 %.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 285 832,40 грн, ПДВ: 57 166,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 342 998,40 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 34 299,84 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта в сумі
34 299,84 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 26 грудня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
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://nmac.net.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 22 грудня 2017 р. до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

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

Назва об’єкта: нежитлове приміщення їдальні загальною площею 318,1 м2.
Адреса об’єкта: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Балансоутримувач: ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код за ЄДРПОУ 00951741).
Адреса балансоутримувача: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Відомості про об’єкт: будівля, в якій розташований об’єкт, 1975 року побудови.
Група капітальності будівлі – ІІІ. За архітектурним рішенням будівля є одноповерховою з підвалом, складною у плані. До складу об’єкта входять нежитлові приміщення
1-го поверху та підвалу. Загальна площа приміщень 1-го поверху – 203,3 м2, підвалу – 114,8 м2. Об’єкт має окремі входи: окремий вхід з прибудови будівлі, розташований на фронтальному фасаді, а також окремий вхід до підвалу. Конструктивні
елементи будівлі: фундамент і цоколь стрічковий бетонний; стіни цегляні; перегородки цегляні; перекриття дерев’яне, залізобетонні плити у підвалі; покрівля та
дах – шифер по дерев’яних конструкціях крокв; підлога – плитка, у підвалі – бетонна;
вікна, двері подвійні, двостулкові дерев’яні; зовнішнє оздоблення – фасадна плитка, штукатурка; внутрішнє оздоблення – штукатурка, побілка, оздоблення плиткою,
фарбування масляними сумішами; усі інженерні комунікації відключені. Загальний
технічний стан основних конструктивних елементів будівлі задовільний.

4 грудня 2017 року

Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 947 620,00 грн, ПДВ: 189 524,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 1 137 144,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 113 714,40 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 113 714,40 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» (http://birga-ukraine.com.ua) 26 грудня 2017
року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна
Біржа «Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 22 грудня 2017 р. до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

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

Назва об’єкта: нежитлове приміщення медпрофілакторію загальною площею
177,7 м2.
Адреса об’єкта: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Балансоутримувач: ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код за ЄДРПОУ
00951741).
Адреса балансоутримувача: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Відомості про об’єкт: будівля, в якій розташований об’єкт, 1975 року побудови.
Група капітальності будівлі – ІІІ. За архітектурним рішенням будівля є одноповерховою з підвалом, складною у плані. Об’єкт розташований на першому поверсі будівлі. Доступ до об’єкта здійснюється через територію підприємства. Приміщення
має окремий вхід. Конструктивні елементи будівлі: фундамент і цоколь стрічковий
бетонний; стіни цегляні; перегородки цегляні; перекриття дерев’яне; покрівля та
дах – шифер по дерев’яних конструкціях крокв; підлога – керамічна плитка; вікна, двері – подвійні, двостулкові, дерев’яні; зовнішнє оздоблення – облицювання фасадною плиткою; внутрішнє оздоблення – обшивка дерев’яною вагонкою,
обшивка стелі та стін декоративними панелями, керамічна плитка; усі інженерні
комунікації відключені. Загальний технічний стан основних конструктивних елементів будівлі задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 455 978,00 грн, ПДВ: 91 195,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 547 173,60 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 54 717,36 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта в сумі
54 717,36 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» (http://birga-ukraine.com.ua) 26 грудня 2017
року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 15.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна
Біржа «Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 22 грудня 2017 р. до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

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

Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля,
літ. А-3, загальною площею 1 080,4 м2.
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, просп. Шевченка, 3б.
Балансоутримувач: Відділ Держгеокадастру у м. Червонограді Львівської області. Код за ЄДРПОУ 39873719. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська
обл., м. Червоноград, вул. С. Бандери, 4.
Відомості про об’єкт: будівля розташована в наближеній до центральної частині
міста Червонограда та перебуває в незадовільному стані, а саме: відсутня частина
конструкції даху та покриття з металочерепиці, відсутні дверні та віконні заповнення, зруйновані всі інженерні комунікації (електрика, водопостачання, каналізація,
опалення та газопостачання), наявні сліди сирості та ураження грибком на стінах.
Часткове руйнування цегляної кладки.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 380 300,00 грн. ПДВ – 276 060,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 1 656 360,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить
165 636,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження об’єкта до моменту зняття з контролю можливе лише за умови
збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором, та виключно за
згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у
порядку, що затверджується ФДМУ; питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу згідно з чинним законодавством.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта та нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням
договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт 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 – 22.12.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 26 грудня 2017 року. Час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325
(зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р.
за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні
у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на
участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а),
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний 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’ячеслава Чорновола, 4.
Відомості про об’єкт: гараж цегляний з залізобетонним перекриттям висотою
2,55 м, зблокований з іншими приміщеннями гаражів. Рік побудови – орієнтовно
80-ті роки. Стан опорядження приміщень – тріщини в панелях, пробоїни, сліди протікання, відсутні двері, підлога бетонна, масові глибокі вибоїни, на стінах грибок,
потребує значного ремонту, наявне електроосвітлення.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 37 500,00 грн; ПДВ – 7 500,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 45 000,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить
4 500,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору
купівлі-продажу згідно з чинним законодавством; подальше відчуження об’єкта
до моменту зняття з контролю можливе лише за умови збереження для нового
власника зобов’язань, визначених договором, та виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що
затверджується ФДМУ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта та нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням договору
купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 22.12.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 26 грудня 2017 року, час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592 (зі змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви
на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж,
затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
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).

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
єдиного майнового комплексу Державного підприємства
«Енергомонтажний поїзд № 754» (разом із земельною ділянкою)

Назва об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс Державного підприємства «Енергомонтажний поїзд № 754» (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта приватизації: 65039, м. Одеса, вул. Семінарська,15а.
Код об’єкта за ЄДРПОУ 01387828.
Вид діяльності підприємства: електромонтажні роботи, будівництво житлових
і нежитлових будівель, інші будівельно-монтажні роботи.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу ЄМК входять контора за адресою:
м. Одеса, вул. Семінарська, 15а та виробнича база за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, вул. Базова, 5.
Контора підприємства площею 147,2 м2 розташована в частині підвальних приміщень 5-поверхового житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул.
Семінарська,15а.
До складу виробничої бази ЄМК входять будівлі та споруди загальною площею 1 507,0 м2, у т. ч.:
будівлі: контора-червоний куток (літ. А) загальною площею 129,7 м2, рік введення в експлуатацію – 1973, одноповерхова, дерев’яна, каркасно-щитова конструкція; гараж (літ. Б) загальною площею 391,2 м2, рік введення в експлуатацію – 1976,
одноповерховий, кам’яний; склад цегляний (літ. В) загальною площею 184,1 м2, рік
введення в експлуатацію – 1964; ґанок (літ. в) загальною площею 38,6 м2, рік введення в експлуатацію – 1973; навіс металевий (літ. Г) загальною площею 229,1 м2
рік введення в експлуатацію – 2008; цех-склад для побут.робіт, кам’яний (літ. Д)
загальною площею 193,1 м2, рік введення в експлуатацію – 1989; склад РУХ-20
кам’яний (літ. Е) загальною площею 246,9 м2, рік введення в експлуатацію – 1964;
ремонтна кам’яна (літ. Ж) загальною площею 325,6 м2, рік введення в експлуатацію – 1976; навіс металевий (літ. З) загальною площею 216,1 м2, рік введення
в експлуатацію – 2008; кузня кам’яна (літ. И) загальною площею 36,4 м2, рік введення в експлуатацію – 1964;
споруди: № 1 – 6: огорожа з воротами; вимощення;
транспортні засоби, машини, обладнання, інвентар – 38 од.
Майно підприємства розташовано на земельній ділянці площею 1,4305 га
в районі 7-го км Овідіопольської дороги, забезпечено під’їзними автошляхами,
енергозабезпеченням, територія огороджена.
Відомості про земельну ділянку: площа – 1,4305 га. Кадастровий номер
5123755200:02:002:0614. Категорія земель: землі промисловості. Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємства. Обмеження та обтяження на земельну ділянку відсутні.
Основні показники діяльності підприємства.
Підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2014 року. Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище підприємство
не здійснює.
Статутний капітал становить 132,0 тис. грн.
Збитки станом на 30.09.2017 – 1179,3 тис. грн.
Чисельність працюючих – 7 осіб, у т. ч.: начальник, головний бухгалтер, 5 робітників. Кількість робочих місць – 7.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 8 723 000,00 грн (вісім мільйонів сімсот двадцять три тисячі грн 00 коп.), у т. ч.: майна ЄМК – 2 607 000,00 грн
(два мільйони шістсот сім тисяч грн 00 коп.), земельної ділянки – 6 116 000,00 грн
(шість мільйонів сто шістнадцять тисяч грн 00 коп.).
ПДВ – 1 744 600,00 грн (один мільйон сімсот сорок чотири тисячі шістсот грн
00 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з ПДВ – 10 467 600,00 грн (десять
мільйонів чотириста шістдесят сім тисяч шістсот грн 00 коп.), у т. ч.: майна
ЄМК – 3 128 400,00 грн (три мільойни сто двадцять вісім тисяч чотириста грн 00
коп.), земельної ділянки – 7 339 200,00 грн (сім мільйонів триста тридцять дев’ять
тисяч двісті грн 00 коп.).
Умови продажу об’єкта:
1. Профіль діяльності підприємства покупець вирішує самостійно.
2. Покупець є правонаступником всіх прав та обов’язків державного підприємства.
3. Не допускати звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника протягом шести місяців від дня переходу до нього права власності
за винятком звільнення на підставі п. 6 статті 40 Кодексу Законів про працю України,
або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40, статті 41 Кодексу Законів про працю України.
4. Забезпечити протягом одного року з моменту переходу права власності:
4.1 соціальні гарантії працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;
4.2 вимоги природоохоронного законодавства до користування об’єктом;
4.3 не допускати заборгованості перед бюджетом та позабюджетними фондами усіх рівнів.
5. Здійснити необхідні заходи щодо вилучення ДП «Енергомонтажний поїзд
№ 754» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та анулювати печатки і штампи державного підприємства в установленому
законодавством порядку протягом 6 місяців.
6. Здійснити передачу документів ДП «Енергомонтажний поїзд № 754», які підлягають постійному зберіганню, до державного архіву м. Одеси протягом 6 місяців.
7. Покупець зобов’язаний протягом року після набуття права власності на об’єкт
здійснити державну реєстрацію нерухомого майна, що входить до складу об’єкта
приватизації, та земельної ділянки згідно з чинним законодавством України.
8. Забезпечити протягом 30 календарних днів після підписання акта прийманняпередачі погашення кредиторської заборгованості станом на 30.09.2017 у сумі
5 243,6 тис. грн, у т. ч.: прострочена заборгованість із заробітної плати – 1 860,1
тис. грн, до Пенсійного фонду України – 721,2 тис. грн, перед бюджетом – 780,4
тис. грн, інші поточні забов’язання – 1 771,4 тис. грн та погашення іншої кредиторської заборгованості (пеня, штрафи та інше), яка буде визначена за період з
01.10.2017 до дати підписання акта приймання-передачі.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та платежі за придбаний об’єкт
приватизації вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ по Одеській області, р/р № 37184004004570, в банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО
828011, код 20984091.
Грошові кошти у розмірі 1 046 760,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р
№ 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, Банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 22 грудня 2017 р. до 14.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 26 грудня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
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Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на
електрону адресу: ouub@vega.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (65012, м. Одеса,
вул. Ясна, 12) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з
10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1109,
тел. 728-72-62.

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

Назва об’єкта: нежитлова будівля складу-магазину загальною площею 165,4 м2
(разом із земельною ділянкою).
Місцезнаходження об’єкта: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, пров. Центральний, 12.
Балансоутримувач: ПАТ «Дубноцукор», 35600, Рівненська обл., м. Дубно, пров.
Центральний, 1. Код за ЄДРПОУ 00372753.
Відомості про об’єкт приватизації: нежитлова одноповерхова будівля складумагазину, розташована в периферійній зоні міста. Будівля складу-магазину збудована наприкінці 50-х років. У будівлі складу-магазину є допоміжне приміщення.
Будівля має два входи. Будівля тривалий час не експлуатується, поточні ремонти не
проводились. Інженерно-технічні мережі в будівлі відсутні. Подальше використання
об’єкта можливе після проведення будівельно-ремонтних робіт.
Відомості про земельну ділянку: площа – 458,0 м2. Категорія земель: землі
житлової та громадської забудови. Цільове призначення: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (обслуговування нежитлової
будівлі, складу-магазину). На земельній ділянці діють спеціальні обмеження на
використання частини земельної ділянки в охоронних зонах інженерно-технічних
комунікацій площею 140,0 м2, зокрема, в межах проходження каналізації та теплотраси. Кадастровий номер 5610300000:03:002:0327.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 149 377,00 грн, у т. ч.: нежитлова будівля магазину – 108 035,00 грн, земельна ділянка – 41 342,00 грн. ПДВ – 29 875,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 179 252,40 грн, у т. ч.: нежитлова будівля магазину – 129 642,00 грн, земельна ділянка – 49 610,40 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта приватизації визначає покупець; дотримання покупцем термінів оплати за придбаний об’єкт приватизації; дотримуватись санітарно-екологічних норм експлуатації об’єкта приватизації, правил
пожежної безпеки та утримання прилеглої території в належному санітарному стані;
здійснити реєстрацію нерухомого майна та земельної ділянки, що входять до складу
об’єкта, в установленому законом порядку; подальше відчуження об’єкта приватизації аукціону за договором купівлі- продажу до моменту підписання сторонами
підсумкового акта перевірки виконання умов договору можливе лише за згодою
органу приватизації. У разі зміни власника об’єкта покупець повинен покласти всі
зобов’язання за договором на нового власника. Новий власник у двотижневий термін
з дня переходу до нього права власності на об’єкт подає до державного органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн та
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37184006000095, банк УДКСУ в м. Рівному, МФО 833017, код за ЄДРПОУ
13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 1 7925,24 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805 Державної казначейської служби України м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 22.12. 2017 включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 26 грудня 2017 року Українською універсальною біржею (www.uub.com.ua). Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 15.00.
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 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Заява на участь в аукціоні в електронній формі 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 зобова’язані надіслати на адресу Української
універсальної біржі (36039 м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Отримати додаткову інформацію можна за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77,
тел.: (0362) 63-58-19, 26-25-56.

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

Назва об’єкта: будівля магазину загальною площею 305,6 м2 (разом із земельною ділянкою).
Місцезнаходження об’єкта: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 71.
Балансоутримувач: ПАТ «Дубенський гумово-технічний завод», 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 71. Код за ЄДРПОУ 02971506.
Відомості про об’єкт приватизації: нежитлова одноповерхова будівля магазину, розташована в периферійній зоні міста. Будівля магазину збудована в 1992
році. У будівлі магазину є підвал та допоміжне приміщення. Будівля тривалий час
не експлуатується, поточні ремонти не проводились. Інженерно-технічні мережі
в будівлі відсутні. Подальше використання об’єкту можливе після проведення
будівельно-ремонтних робіт.
Відомості про земельну ділянку: площа – 650,0 м2. Категорія земель: земель
житлової та громадської забудови. Цільове призначення: для обслуговування магазину. Кадастровий номер 5610300000:01:001:0727.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 227 763,00 грн, у т. ч.: будівлі магазину –
169 554,00 грн, земельної ділянки – 58 209,00 грн. ПДВ: 45 552,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 273 315,60 грн, у т. ч.: будівлі
магазину – 203 464,80 грн, земельної ділянки – 69 850,80 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта приватизації визначає покупець; дотримання покупцем термінів оплати за придбаний об’єкт приватизації;
дотримуватись санітарно-екологічних норм експлуатації об’єкта приватизації, правил пожежної безпеки та утримання прилеглої території в належному санітарному
стані; здійснити реєстрацію нерухомого майна та земельної ділянки, що входять
до складу об’єкта приватизації, в установленому законом порядку; подальше відчуження об’єкта аукціону за договором купівлі-продажу до моменту підписання
сторонами підсумкового акта перевірки виконання умов договору можливе лише
за згодою органу приватизації. У разі зміни власника об’єкта приватизації поку-

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

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

Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – 40-квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: Тернопільська обл., м. Теребовля, вул. Паращука, 5.
Балансоутримувач: відсутній, об’єкт повернутий в державну власність.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: по будівлі закінчено влаштування фундаментів, частково виконано стіни підвалу із бетонних блоків. Рік початку
будівництва – 1989, призупинено – в 1995 році. Готовність об’єкта становить: до
5,56 %. Технічний стан об’єкта незадовільний, об’єкт не охороняється, не огороджений, перебуває в занедбаному стані.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,2211 га, кадастровий номер 6125010100:03:002:0210, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, земельні сервітути: не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 539 260,00 грн
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пець повинен покласти всі зобов’язання за договором на нового власника. Новий
власник у двотижневий термін з дня переходу до нього права власності на об’єкт
приватизації подає до державного органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації;
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00
грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на рахунок
№ 37184006000095, банк УДКСУ в м. Рівному, МФО 833017, код за ЄДРПОУ
13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 27 331,56 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805, Державної казначейської служби України м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 22 грудня 2017 року включно до 17.15.
Аукціон в електронній формі буде проведено 26 грудня 2017 року. Українською універсальною біржею (www.uub.com.ua). Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Заява на участь в аукціоні в електронній формі 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) 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.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Отримати додаткову інформацію можна за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77,
тел.: (0362) 63-58-19, 26-25-56.

норм, правил пожежної безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна) у встановленому законодавством порядку; засоби
платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вноситься на р/р № 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській
області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Кінцевий термін приймання заяв – 22 грудня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 26.12.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
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) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 2. Телефон для довідок (0542) 36-11-32.

СУМСЬКА область

Назва об’єкта: нежитлова будівля гаража (колишній склад МТС) літ. «Щ» площею 418,8 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., м. Ромни, вул. Сумська, 97д.
Балансоутримувач: ВАТ «Роменське автотранспортне підприємство 15948».
Інформація про об’єкт: нежитлова одноповерхова будівля площею 418,8 м2,
висота приміщення – 5,8 м2. Конструктивні елементи приміщення складаються з
цегляних фундаментів та стін, азбестоцементного покриття, бетонної підлоги, вікна відсутні, зовнішнє та внутрішнє оздоблення відсутнє, вхідні двері – металеві
ворота. Будівля забезпечена електротехнічним обладнанням (електроосвітлення
в неробочому стані). Будівля за своїм функціональним призначенням побудована
як гараж, але тривалий час використовувалась під склад. Фізичний знос, визначений оцінювачем, – 36 %.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 242 150,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 290 580,00 грн, у т. ч. ПДВ –
48 430,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 29 058,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ
по Сумській області.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарних та екологічних

Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Особливе конструкторське бюро «Рута».
Балансоутримувач: державне підприємство «Особливе конструкторське бюро
«Рута». Код за ЄДРПОУ 14257599.
Місцезнаходження об’єкта: 58023, м. Чернівці, вул. Руська, 248л.
Види діяльності об’єкта: виробництво вузлів, деталей та приладів для автомобілів та їх двигунів.
Відомості про об’єкт: до складу ЄМК підприємства входять частина будівлі 87/100 площею 13 696,40 м2, машини та обладнання – 63 од. Транспортних
засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів – немає (станом на
30.09.2017).
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт, надана у постійне користування для виробничих потреб загальною площею 0,5686 га.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничу діяльність, продукція не випускається. Баланс активів і пасивів – 4 158,0
тис. грн. За останні три роки підприємство нерентабельне.
Викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів у підприємства немає. Чисельність працюючих на дату інвентаризації майна: 2 осіб (в. о. директора підприємства, головний
бухгалтер).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 19 183 333,00 грн,
ПДВ – 3 836 666,60 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 23 019 999,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець самостійно.
2. Відновлення виробничих приміщень підприємства, виробництва продукції
та/або надання послуг відповідно до видів діяльності, не заборонених чинним законодавством, протягом 2 років.
3. Створення робочих місць відповідно до цілей подальшого використання
об’єкта, безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві.
4. 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.
5. Після придбання об’єкта приватизації новий власник стає правонаступником
усіх прав та обов’язків приватизованого підприємства відповідно до умов договору
купівлі-продажу та законодавства України.
6. Погашення кредиторської заборгованості підприємства, у т. ч.: із заробітної плати; перед бюджетом та Пенсійним фондом України в сумі, яка складеться
на дату купівлі-продажу відповідно до офіційної інформації податкового органу та
Пенсійного фонду України; іншої заборгованості – протягом 12 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу.
7. Питання землекористування покупець вирішує самостійно після набуття
права власності на об’єкт відповідно до чинного законодавства.
8. У встановленому чинним законодавством порядку покупець зобов’язаний
здійснити державну реєстрацію припинення державного підприємства «Особливе
конструкторське бюро «Рута» шляхом його реорганізації протягом 18 місяців від
дня переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.
9. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
10. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
в період чинності зобов’язань за погодженням з державним органом приватизації
із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов’язань, не виконаних
покупцем на момент такого відчуження.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 2 301 999,96 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 26 грудня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 10.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді на електронному майданчику товарної
біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровського), 51, оф. 11) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 22 грудня 2017 р. до
17.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщена на сторінці регіонального відділення:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

(п’ятсот тридцять дев’ять тисяч двісті шістдесят грн 00 коп.). ПДВ – 107 852,00
грн (сто сім тисяч вісімсот п’ятдесят дві грн 00 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 647 112,00 грн
(шістсот сорок сім тисяч сто дванадцять грн 00 коп.)
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його
в експлуатацію з правом зміни первісного призначення протягом п’яти років з моменту підписання акта приймання-передавання.
2. Питання землекористування покупець вирішує самостійно відповідно до
вимог чинного законодавства.
3. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта приватизації.
4. Забороняється подальше відчуження об’єкта приватизації протягом трьох
років з моменту придбання його покупцем. Після спливу зазначеного терміну відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового
власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який
здійснює контроль за їх виконанням.
5. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з
чинним законодавством.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту введення об’єкта незавершеного будівництва в експлуатацію та підписання акта підсумкової перевірки
виконання умов договору купівлі-продажу надавати продавцю для ознайомлення

необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору та не
перешкоджати у здійсненні контролю за виконанням договору купівлі-продажу.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 64 711,20 грн, що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37313019011911,
одержувач – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372, банк
одержувача – Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187501900001, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372, банк одержувача – ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 26 грудня 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592 (із внесеними змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу (електронний майданчик: https://www.uub.com.ua).
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках

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

Назва об’єкта: адмінбудівля з надвірними будівлями та спорудами загальною
площею 171,1 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., смт Ямпіль, пров. Неплюєва, 10.
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації
України в Сумській області.
Інформація про об’єкт: 1) адмінбудівля – одноповерхова дерев’яна (рублена
з колод і дерев’яних пластин, частково оздоблена штукатуркою та зашита тесом)
з дерев’яним перекриттям та азбестоцементним покриттям;
2) надвірні будівлі та споруди: сарай – дощатий (частково рублені бруски, частково пластинчасті дошки) будівля на дерев’яних опорах з покрівлею у вигляді металевих
листів; навіс – дощата споруда з азбестоцементним покриттям; уборна – типова споруда з вигрібною ямою, дощата; огорожа – типова огорожа складається з воріт № 1 –
металеві полотна на металевих опорах загальною площею 8,8 м2; огорожа суцільна
№ 2 – дощата на дерев’яних опорах довжиною 3,8 пог. м (площа – 7,6 м2); хвіртка
№ 3 – металеві полотна на металевих опорах загальною площею 1,1 м2; огорожа
суцільна № 4 – дощата на дерев’яних опорах довжиною 4,83 пог м (площа – 9,2 м2);
огорожа суцільна № 5 – сітка на залізобетонних опорах (площа – 93,6 м2).
Упродовж останніх років об’єкт не експлуатувався за призначенням. Місце розташування об’єкта в інфраструктурі населеного пункту – віддалений від основних
траспортно-пішохідних зон, не основна вулиця мікрорайону.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 46 700,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 560 40,00 грн, у т. ч. ПДВ –
9 340,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 5 604,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ
по Сумській області.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарних та екологічних
норм, правил пожежної безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта (нерухомого майна) у встановленому законодавством порядку.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській
області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Кінцевий термін приймання заяв – 22 грудня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 26.12.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
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) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 2. Телефон для довідок (0542) 36-11-32.
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про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
державної власності – єдиного майнового комплексу державного
підприємства «Особливе конструкторське бюро «Рута»

4 грудня 2017 року

4
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840 (із внесеними змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 22 грудня 2017 р. до 13.00.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування в робочі дні. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, кімн. 504, тел. (0352) 25-04-87.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
двоквартирного житлового будинку

Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – двоквартирний житловий будинок.
Балансоутримувач: перебував на балансі ліквідованого ВАТ «Цукровий завод «Хрещатик».
Місцезнаходження об’єкта: Чернівецька обл., Заставнівський р-н, смт Кострижівка, пров. Буковинський, 2.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – двоквартирний
житловий будинок разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, готовність – 3 % являє собою котлован під будівництво житлового будинку розміром
12х7 м та глибиною 3,5 – 4 м. Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик
не огороджений та не охороняється. Земельна ділянка розташована в центральній
частині селища. Район розташування об’єкта характеризується добре розвиненою
інфраструктурою. Поруч розташовано адміністративний центр села.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0811 га, кадастровий № 7321555400:01:004:0050, для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 5 023,00 грн (п’ять
тисяч двадцять три гривні 00 копійок). ПДВ об’єкта приватизації – 1 004,60 грн
(одна тисяча чотири гривні 60 копійок).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 6 027,60 грн (шість тисяч
двадцять сім гривень 60 копійок)
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Можлива зміна первісного призначення за умови дотримання вимог Земельного кодексу України.
2. Завершити будівництво об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства
і дотриманням норм в сейсмічних районах України протягом п’яти років з моменту підписання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва та
ввести його в експлуатацію.
3. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
4. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт.
5. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з
чинним законодавством.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору.
7. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в
період чинності зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати ціни продажу виключно за погодженням з продавцем
із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором
зобов’язань, які не виконані покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх
невиконання, встановленої законодавством і договором купівлі-продажу.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 602,76 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 26 грудня 2017 року Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної
біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української
Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 р. № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 р. за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв – 22 грудня 2017 року до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщена на сторінці регіонального відділення:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

КОНКУРСИ З відбору розробників документації із землеустрою
ЛУГАНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторне оголошення конкурсу з відбору виконавців робіт із
землеустрою з метою продажу об’єктів приватизації

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єктів приватизації разом із земельною ділянкою (встановлення розміру та меж земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки з
суміжними землевласниками та землекористувачами, закріплення меж земельних
ділянок межовими знаками, проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, погодження та затвердження документації із землеустрою
у встановленому порядку, отримання витягу з Державного земельного кадастру,
підготовка інших документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
1. Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – житловий будинок Радгосп-технікум за адресою: Луганська
обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 10.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований ОНБ – одноповерховий житловий будинок загальною площею 110,00 м2. Розмір земельної
ділянки буде визначатися при проведені робіт із землеустрою.
2. Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – житловий будинок Радгосп-технікум за адресою: Луганська
обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 11.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований ОНБ – одноповерховий житловий будинок загальною площею 110,00 м2. Розмір земельної
ділянки буде визначатися при проведені робіт із землеустрою.
3. Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – житловий будинок Радгосп-технікум за адресою: Луганська
обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 12.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований ОНБ – одноповерховий житловий будинок загальною площею 110,00 м2. Розмір земельної
ділянки буде визначатися при проведені робіт із землеустрою.
4. Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – терапевтичний корпус за адресою: Луганська обл., Кремінський
район, м. Кремінна, пров. І. І. Мечникова, 12.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований ОНБ, загальною площею 961,4 м2.
5. Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – житловий будинок за адресою: Луганська обл., Білокуракинський район, с. Попівка, вул. Молодіжна, 2/1.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований ОНБ, загальною площею 302,0 м2.
Підстави для замовлення робіт із землеустрою: накази ФДМУ від 09.03.2000
№ 472 «Про перелік об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації» та від 16.02.2017 № 244 «Про внесення змін до наказу Фонду державного
майна України від 20 жовтня 2000 року № 2176»; рішення Веселівської сільської
ради Старобільського району Луганської області від 13.06.2017 № 17/20, № 17/21,
№ 17/22 «Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки під об’єктом незавершеного будівництва, який підлягає приватизації і розташований в с.Тарабани»; рішення Кремінської міської ради
Кремінського району Луганської області від 13.09.2017 № 25/12 «Про надання
дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
з послідуючою передачею її в постійне користування Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Луганській області»; рішення Білокуракинської селищної ради Білокуракинського району Луганської області від 31.08.2017
№ 32/11 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки під об’єктом незавершеного будівництва, яка надається в постійне користування Регіональному відділенню Фонду державного майна України
по вул. Молодіжній, 2/1 в с. Попівка Білокуракинського району».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки, пого-

джені та затверджені у встановленому порядку; витяги з Державного земельного
кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали
та документи, необхідні для продажу земельних ділянок.
Умови конкурсу.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Луганській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових
реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт
з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток
2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що засвідчує
реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів,
що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт,
у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та
перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних
робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення
про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом
ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурс відбудеться 12.01.2018 о 10.00 за адресою: Луганська обл.,
м. Сєверодонецьк, буль. Дружби Народів, 32а, 3-й поверх, каб. 313, РВ
ФДМУ по Луганській області. Місцезнаходження конкурсної комісії: м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, РВ ФДМУ по Луганській області.
Телефон для довідок (06452) 4-23-68.
Конкурсну документацію претенденти подають до сектору інформатики,
організаційно-документального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби
Народів, 32а, каб. 313.
Останній день подання конкурсної документації – 02.01.2018 до 17.00.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення повторного конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою для проведення робіт
із землеустрою з метою визначення кадастрового номера
земельної ділянки під об’єктом приватизації

Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт
з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці).
Дані про об’єкт землеустрою: нежитлова будівля лазні загальною площею
182,3 м2 за адресою: Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Крачківка, вул. Молодіжна, 28.
Об’єкт – одноповерхова цегляна будівля загальною площею 182,3 м2. Рік побудови – 1977.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,03 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 12.05.2016
№ 977 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації»; вимоги п. 6 ст. 120 Земельного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно отримати після проведення робіт із землеустрою:
витяг з Державного земельного кадастру про реєстрацію земельної ділянки.

Умови конкурсу: претендентам на участь у конкурсі необхідно подати до РВ
ФДМУ по Черкаській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на
якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців
робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток
2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що засвідчує
реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії
установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів,
що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт,
у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та
перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних
робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення
про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом
ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Останній день подання конкурсної документації – 29.12.2017.
Конкурс відбудеться 10.01.2018 об 11.00 у РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 410; телефон
для довідок (0472) 37-26-61.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою, які будуть залучені
до виконання робіт з підготовки до продажу об’єктів приватизації
разом із земельною ділянкою, а також з метою формування
земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера
(проведення робіт з присвоєння кадастрового
номера земельній ділянці), що відбувся 29.11.2017

За результатами конкурсу переможцем визнано:
ДП «Поділлягеодезкартографія» по земельній ділянці, на якій розташований
об’єкт державної власності гр. А – будівля магазину літ. «А» загальною площею
62,3 м2, що під час приватизації не увійшла до статутного капіталу САТ «Самгородоцьке» (ліквідовано), за адресою: 22163, Вінницька обл., Козятинський р-н,
с. Красне, вул. Центральна, 59. Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,02 га;
ДП «Поділлягеодезкартографія» по земельній ділянці, на якій розташовані
об’єкти незавершеного будівництва державної власності – будинок правосуддя
(готовність 9 %) та будівля автогаражів (готовність 51%) за адресою: Вінницька обл.,
м. Іллінці, вул. Соборна, 32. Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,04 га;
ДП «Поділлягеодезкартографія» по земельній ділянці, на якій розташований
об’єкт державної власності гр. А – будівля лазні (літ. А) загальною площею 173,5 м2,
що під час приватизації не увійшла до статутного капіталу СВАТ «Шевченківське»
(ліквідовано), за адресою: 22312, Вінницька обл., Літинський р-н, с. Шевченка,
вул. Незалежності, 145. Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,10 га.

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

апарат фдму
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 Назва об’єкта оцінки: об’єкт оренди – державне нерухоме майно, а
саме: частина споруди «Інженерна споруда системи охолодження об’єктів
ЧАЕС» загальною площею 2 500,0 тис. м2 за адресою: вул. Житомирська, 1,
літ. «В», м. Прип’ять, Іванківський р-н, Київська обл., що обліковується на балансі
державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС».
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: державне спеціалізоване
підприємство «Чорнобильська АЕС». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Житомирська, 1, літ. «В», м. Прип’ять, Іванківський р-н, Київська обл. Мета проведення
оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (044) 285-1274. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу): –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) – балансова залишкова вартість частини споруди
площею 2 500,0 тис. м2 станом на 31.10.2017, тис. грн: 1 514,750.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 3-1 – №
3-4) загальною площею 92,8 м2 на цокольному поверсі одноповерхового
дитячого садка (літ. А). Балансоутримувач: Чернятинський коледж Вінницького
національного аграрного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23124,
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Чернятин, вул. Першотравнева, 25. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження дії
договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса
замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Малярчук Г. В. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 4
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 04.10.2017: відновна – 8 503,00 грн; залишкова – 1 395,44
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення: част. № 2
(2,9 м2), № 8 (12,1 м2) загальною площею 15,0 м2 на 11-му поверсі 11поверхової адмінбудівлі (літ. А). Балансоутримувач: Головне управління статистики у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця,
вул. Хмельницьке шосе, 15. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості

4 грудня 2017 року

Кількість земельних ділянок: –. Розмір земельних ділянок, усього: –. Місце розташування земельних ділянок: –. Цільове призначення земельних ділянок: –. Правовий режим земельних ділянок: –. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок,
тис. грн: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), та з урахуванням
умов цього оголошення.
Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9).
Платник послуг з оцінки – ТОВ «МІДАС КОНСАЛТИНГ».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж про-

фесійної діяльності: не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: інженерні споруди, передавальні
пристрої та конструктивні частини будівель, що призначені для їх розміщення.
Комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що не перевищують 75 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового
відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна
України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 12 грудня 2017 року.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 18 грудня 2017 року о 14.00.

об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ
оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432)
56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП
Кузнецов М. В. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 приміщення, 1 частина приміщення. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
01.01.2017: відновна – 8 551,46 грн; залишкова – 750,96 грн. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 1 – № 4)
загальною площею 41,3 м2 у прим. № 1 на 1-му поверсі пральні (літ. № 26).
Балансоутримувач: Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мартинівка, вул. Яжука, 20 (колишня Леніна,1). Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17.
Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника
конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій
області. Платник робіт з оцінки – ПАТ «Укрпошта». Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 4 приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.09.2017: відновна – 2 253,15 грн; залишкова – 1 439,89 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.

 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 8 площею 10,9 м2 на 1-му поверсі 5-поверхової адміністративної будівлі (літ.
О2). Балансоутримувач: Управління Міністерства внутрішніх справ України у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Театральна,
10. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного
майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна
адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – Державне підприємство
Міністерства внутрішніх справ України «Інформ-ресурси». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.:
1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 30.08.2017: відновна – 4 195,30 грн; залишкова – 749,92
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 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 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 додат-
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ках 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.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до
приймальні регіонального відділення за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 16.00).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єкта оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна разом із земельною ділянкою

 Назва об’єкта оцінки: будівля компресорного цеху ліквідованої газо-

компресорної станції (ГКС-3) загальною площею 1 721,3 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Базальт». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
44101, Волинська обл., смт Ратне, вул. Шевченка, 57. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на
аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-00-57. Телефакс замовника конкурсу
(0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Кількість земельних
ділянок: 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,7 га. Місце розташування земельної
ділянки: Волинська обл., Ратнівський р-н, смт Ратне, вул. Шевченка, земельна ділянка 57. Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації
об’єктів трубопровідного транспорту, для обслуговування компресорного цеху.
Правовий режим земельної ділянки: форма власності – державна, кадастровий
номер 0724255000:01:003:0001. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
–. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується РВ ФДМУ по Волинській області у разі якщо вартість
надання послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях, запечатаних в
окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація
про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність
претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформацію
про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також
залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів
тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання
робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 23.11.2017 № 10-5922206 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки
майна у IІІ кварталі 2017 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що склалися у ІІІ кварталі 2017, – окремо розташована будівля – 5,1 тис. грн. Для визначення
подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде
використовуватись інформація, зазначена в таблиці «Визначення об’єкта, подібного
до об’єкта оцінки» (лист ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493). Подібними об’єктами до
об’єкта оцінки є нерухоме майно – окрема будівля (виробнича нерухомість).
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 та особа – платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області
(43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться 19.12.2017 об 11.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9 каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої
дати проведення конкурсу (включно).

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки індивідуально визначеного
майна об’єкта приватизації

 1. Назва об’єкта оцінки: пансіонат «Мебельщик». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «АРП» (за договором про безоплатне зберігання). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта,
вул. Нахімова, 45а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
приватизації відповідно до вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 для продажу конкурентним способом (на аукціоні) з умовою збереження профілю (виду) діяльності. Замовник та платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, тел./телефакс (057) 700-03-14,
електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів – 17
од.: будиночок № 1 площею 79,7 м2; адмінбудівля площею 51,4 м2; будиночок № 2
площею 78,4 м2; будиночок № 3 площею 41,4 м2; будиночок № 4 площею 39,4 м2;
будиночок № 5 площею 22,6 м2; будиночок № 6 площею 65,7 м2; будиночок № 7 площею 79,4 м2; склад площею 20,1 м2; будиночок № 8 площею 20,1 м2; будиночок № 9
площею 20,6 м2; будиночок № 10 площею 20,3 м2; будиночок № 11 площею 20,2 м2;
будиночок № 12 площею 48,6 м2; душова-вбиральня площею 6,0 м2; паркан № 1;
ворота № 2. Балансова залишкова вартість основних засобів: 52,58707 тис. грн (станом на 01.03.2014 згідно з даними ІППС «Етап-майно»). Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельних ділянок,
усього: 0,55 га згідно з даними, наведеними у генеральному плані (схемі) технічного
паспорта. Місце розташування земельних ділянок: Донецька обл., Мангушський р-н,
смт Ялта, вул. Нахімова, 45а. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельних
ділянок: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: клуб. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ПрАТ «Курдюмівський завод кислототривких виробів». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Торецьк, смт Курдюмівка, вул. Керамічна, 2б. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта приватизації для продажу
на аукціоні з умовою збереження профілю (виду) діяльності відповідно до вимог
Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 № 1891. Замовник та платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій
області, тел./телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів: 1 об’єкт нерухомості – клуб (частина будівлі,
прибудова А1, загальною площею 256,8 м2 на 1-му поверсі 2-поверхового житлового будинку; ґанок, кр., загальною площею 23,1 м2, ґанок, кр.1, загальною площею
1,1 м2; а також майно – кінообладнання 2 од. (реєстровий № 293545.7.ААБАГГ51);
обладнання П1644А 2 од. (реєстровий № 293545.7.ААБАГГ752); радіола «Контата» (реєстровий № 293545.7.ААБАГГ754); підсилювальна установка (реєстровий
№ 292545.7.ААБАГГ755); шафа каталожна (реєстровий № 293545.7.ААБАГГ756);
урни поліровані 2 од. (реєстровий № 293545.7.ААБАГГ757); телевізор «Горизонт»
(реєстровий № 293545.7.ААБАГГ758) – інформація згідно з базою даних ІППС
«Етап-Майно». Балансова залишкова вартість основних засобів: 1 917,39 тис.
грн (станом на 31.12.2007 згідно з базою даних ІППС «Етап-Майно»). Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: пансіонат «Блакитні озера». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «Точмаш». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., м. Лиман, с. Щурове, вул. Соборна, 20/1. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта приватизації відповідно до вимог Методики
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оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003
№ 1891, для продажу конкурентним способом (на аукціоні) зі збереженням профілю
діяльності. Замовник та платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області,
тел./телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів: будівлі та споруди – 29 од., машини та обладнання – 50 од., многолітні насадження – 501 од., малоцінні необоротні активи – 440
од. Балансова залишкова вартість основних засобів: будівлі та споруди – 1377,83
тис. грн, машини та обладнання – 23,042 тис. грн, многолітні насадження – 0,518
тис. грн, малоцінні необоротні активи – 0,0 тис. грн (станом на 30.04.2015 згідно з
даними попередньої інвентаризації). Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельних ділянок, усього: 3,5
га. Місце розташування земельних ділянок: Донецька обл., м. Лиман, с. Щурове,
вул. Соборна, 20/1. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий
режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ
№ 2075 від 31.12.2015, 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 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 більше ніж 15 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).
При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною
комісією, в якості подібного буде враховуватись до об’єктів оцінки: № 1, № 3
практичний досвід з оцінки групи інвентарних об’єктів у складі нерухомого майна
рекреаційного та санаторно-курортного призначення; № 2 практичний досвід з
оцінки приміщень або частин будівель, у тому числі з обладнанням, яке відповідає
виду діяльності об’єкта оцінки.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Враховуючи інформацію Фонду державного майна України (лист від 23.11.2017
№ 10-59-22206 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у IІІ кварталі 2017 року») повідомляємо, що максимальна
ціна послуг з оцінки, яка буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання
переможців конкурсів по об’єктах: № 1, № 3 становить 10,0 тис. грн, № 2 становить 4,5 тис. грн.
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 через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації 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.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 28,8 м2
та частина вестибуля площею 31,2 м2 другого поверху учбового корпусу № 2.
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 майна з метою укладення договору оренди. Замовник
послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс
(057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки:
ФОП Охоненко М. О. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 10,0 м2 та частина даху площею 10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (код за
ЄДРПОУ 38177113). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ,
вул. Батюка, 19. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.
ua. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 1 першої групи приміщень (літ. А-1) (реєстровий № 01125755.8.АААИБЕ092) площею 12,4 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Маріупольський морський
торговельний порт», код за ЄДРПОУ 01125755. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Луніна, 99. 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, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса:
donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Підприємство з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Бюро Верітас Україна».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 30.11.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
11,1 м2 другого поверху адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Донецькій області (код
за ЄДРПОУ 02359981). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84401, Донецька обл.,
м. Лиман, вул. Пушкіна, 11а. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна
з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ВКФ ЛАНС СЕРВІС».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 30.11.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 2,0 м2 першого поверху учбового корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Маріупольський державний університет (код за ЄДРПОУ
26593428). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп.
Будівельників, 129а. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області,
телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.
gov.ua. Платник робіт з оцінки: ПАТ «ПУМБ». Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 25,1 м2 з ґанком першого поверху будівлі гуртожитку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Слов’янський хіміко-механічний технікум, код за ЄДРПОУ 00208775. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Центральна, б. 41. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ
ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14,
електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Коннова І. М.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.12.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’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 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, запечатаних в окремому конверті, щодо
ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях (не більше ніж 5 календарних днів); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(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).
При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комісією буде враховуватися в якості подібного до об’єктів оцінки № 1, 3, 4, 6 практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель; № 2 – практичний досвід з оцінки
інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних частин будівель,
що призначені для розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій; № 5 – практичний досвід з оцінки приміщень для розміщення банкоматів,
автоматів з розливу напоїв та іншого подібного майна.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Враховуючи інформацію ФДМУ (лист від 26.09.2017 № 10-59-18295 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у ІI кварталі 2017 року») повідомляємо, що очікувана ціна послуг з оцінки, яка буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців, становить 2,4 тис. грн.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Тел. для довідок: (057) 700-03-27, 700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації 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: частина приміщень площею 65,3 м2 на першому поверсі двоповерхового адмінбудинка (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Гетьмана Сагайдачного, 236.
Балансоутримувач: Новоград-Волинське міжрайонне управління водного господарства (Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Гетьмана Сагайдачного, 236). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки:
30.11.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт
з оцінки – ФОП Василенко Г. Й.
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, зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 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.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному
об’єкту оцінки до відділу 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. С. Ріхтера, 20, тел. для довідок 42-04-18.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна

 Об’єкт оцінки № 1: будівля гаража з прохідною у складі: будівля гаража (літ. А) площею 1 336,7 м2, прохідна (літ. Б) площею 15,4 м2; вбиральня
(літ. У) площею 2,8 м2, ворота (№ 1), естакада (№ 2), площадка під бензоколонки (№ 3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Вільський
шлях, 18е. Балансоутримувач: Управління агропромислового розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 3/14). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
30.11.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт
з оцінки – ПП «Прогрес-Буд».
 Об’єкт оцінки № 2: частина нежитлового приміщення площею 5,0 м2
на технічному поверсі гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. М. Грушевського, 19. Балансоутримувач: Житомирський технологічний
коледж Київського національного університету будівництва і архітектури (м. Житомир, вул. Небесної сотні, 37). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Дата оцінки: 30.11.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Кашпірук І. П.
 Об’єкт оцінки № 3: частина нежитлового приміщення площею 1,5 м2
адміністративно-побутового корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Малин, вул. Приходька, 62. Балансоутримувач: Банкнотномонетний двір Національного банку України (м. Київ, вул. Пухівська, 7). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладання договору оренди. Дата оцінки: 30.11.2017. Замовник
оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Державний ощадний банк України».
 Об’єкт оцінки № 4: нежитлове приміщення гаража площею 21,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Малин, вул. Винниченка,
21б. Балансоутримувач: Малинська районна державна адміністрація (Житомирська
обл., м. Малин, пл. Соборна, 6а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Дата оцінки: 30.11.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – Малинський районний центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді.
 Об’єкт оцінки № 5: нежитлове приміщення площею 101,9 м2 на першому поверсі будівлі (літ. А-1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська
обл., м. Олевськ, вул. Володимирська, 5. Балансоутримувач: Управління Державної
казначейської служби України в Олевському районі Житомирської області (Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Володимирська, 5). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 30.11.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Паламарчук Д. М.
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.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному
об’єкту оцінки до відділу 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. С. Ріхтера, 20, тел. для довідок 42-04-18.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва комунальної
власності територіальної громади с. Данилово Хустського району – сільський будинок культури разом із земельною ділянкою площею 0,1898 га.
Місцезнаходження об’єкта: 90443, Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Данилово, вул. Миру, 54. Найменування балансоутримувача: Данилівська сільська рада.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація разом із земельною ділянкою
шляхом продажу на аукціоні під розбирання. Телефон замовника конкурсу (0312)
61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції): незавершеного будівництва – 1 одиниця. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів. Балансова вартість незавершеного будівництва – 733 317,00
гривень. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: земельна ділянка загальною
площею 0,1898 га, охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта транспорту (газопроводу) – 0,0163 га. Кадастровий номер земельної ділянки 2125382600:01:001:0110.
Місце розташування земельної ділянки: 90443, Закарпатська обл., Хустський р-н,
с. Данилово, вул. Миру, 54. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного користування земельною ділянкою. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
Договір на проведення оцінки буде укладений після виділення субвенцій з місцевого бюджету на виконання програм соціального та культурного розвитку регіонів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
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Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області (88000,
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, 313).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них» та наявності
свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності не менше 5 років (оцінки об’єктів у матеріальній формі).
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання
робіт (у календарних днях); документів щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 2, 4); подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: об’єкти незавершеного будівництва та земельні ділянки на праві власності як окремий об’єкт
оцінки або у складі об’єкта оцінки.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (понеділок – четверг до 17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.

IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна



1. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля (поз. 2) площею 5,0 м2 пер-

шого поверху будівлі літери Бv. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
Тячівський р-н, смт Cолотвино, вул. Терека, 42. Найменування балансоутримувача: Державний заклад «Українська алергологічна лікарня Міністерства охорони
здоров’я України» (тел. (0313) 42-15-00). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки:
ФОП Микутра Н. Ю. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: підвальні приміщення (поз. 11-16) загальною
площею 102,1 м2 частини будівлі літ. «А». Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Миру, 16. Найменування балансоутримувача:
Управління Державної казначейської служби України у Виноградівському районі
Закарпатської області (тел. (03143) 2-31-94). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки:
ФОП Петеі П. Й. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 47) площею
25,8 м2 на другому поверсі частини будівлі літ. «А» за адресою: Закарпатська
обл., м. Виноградів, вул. Миру, 16 та вбудоване приміщення (поз. 25) площею
17,4 м2 на другому поверсі частини будівлі літ. «А» за адресою: м. Виноградів, вул. Миру, 16а. Найменування балансоутримувача: Управління Державної
казначейської служби України у Виноградівському районі Закарпатської області
(тел. (03143) 2-31-94). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.
Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Петеі
П. Й. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання
робіт (у календарних днях) (до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів); документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).
Подібними об’єктами є: приміщення, частини будівель, зокрема, офісна,
торговельно-офісна, торговельна нерухомість під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер
до 17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.

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

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.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 69, № 70 загальною
площею 29,6 м2 першого поверху будівлі головного корпусу з поліклінікою
(літ. Ж-5, реєстровий номер 34247637.1.НЧИЮЦЛ539). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 71502, Запорізька обл., м. Енергодар, просп. Будівельників, буд.
33. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору
оренди. Балансоутримувач майна: Державний заклад «Спеціалізована медикосанітарна частина № 1» Міністерства охорони здоров’я України, ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 34247637. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Аптеки Запоріжжя». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: 1/3 частини металевої вежі для антени, інв. №
10490281. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Першотравнева,
2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації. Платник робіт з оцінки: ТОВ «лайфселл».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 2 до № 5 включно
загальною площею 150,1 м2 фарбувально-сушильного цеху (літ. М). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Єлизавети Щедрович, буд. 8. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач
майна: Автогосподарство ГУМВС України в Запорізькій області. Платник робіт з
оцінки: Державне підприємство МВС України «Інформ-ресурси». Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення № 23 площею 23,0 м2,
частина приміщення № 25 площею 10,0 м2, загальною площею 33,0 м2
першого поверху адміністративно-навчальної будівлі. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Севастопольська, буд. 26. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна:
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Платник робіт з оцінки: Державне підприємство МВС України «Інформ-ресурси». Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 141 загальною площею 2,0 м2 першого поверху адміністративної будівлі (літ. А-4), інвентарний номер 1331055. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, бульв.
Вінтера/вул. Гребельна, 10/2. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 0,6301 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, бульв. Вінтера/вул.
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Гребельна, 10/2. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – розташування
адміністративної будівлі. Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – 4 819 319,85
грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): відсутня. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач
майна: відокремлений підрозділ «Дніпровська електроенергетична система» ДП
«НЕК «Укренерго». Платник робіт з оцінки: ПАТ «Державний ощадий банк України».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 109 (у
складі приміщення № 4) загальною площею 18,2 м2 першого поверху будівлі корпусу А (літ. А-6). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запоріжжя, вул.
Патріотична,74а. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 24 000,0 м2. Місце
розташування земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – землі досліджень та розробок.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – відсутній. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки (ділянок) – 373,96 грн/м2. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю (так, ні): відсутня. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: державне підприємство
«Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів». Платник робіт з оцінки: Адвокатське об’єднання «Стратегія та безпека».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2017.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 4 загальною площею
12,5 м2 першого поверху будівлі ветеринарної лікарні (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 70500, Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Овчаренка, 164. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Оріхівська районна державна лікарня ветеринарна медицина. Платник
робіт з оцінки: ФОП Бикова Ірина Іванівна. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.11.2017.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту
про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та
дату проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення); 3) конкурсну
пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. У разі
невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання
претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб.
№ 10) до 15.00 15.12.2017 (включно).
Конкурс відбудеться 21.12.2017 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.

КИЇВСЬКА область
В інформації РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» № 90
(1110) від 15.11.2017 на стор. 5, адресу об’єкта № 3 слід читати: «Київська обл.,
Сквирський р-н, с. Антонів», адресу об’єкта № 4 слід читати: «Київська обл.,
Сквирський р-н, с. Великополовецьке».

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
19,7 м2 на цокольному поверсі будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. 50 років Жовтня, 4, що перебувають на балансі державного підприємства «Український державний головний науково-дослідний і виробничий інститут
інженерно-технічних і екологічних вишукувань». Найменування балансоутримувача:
державне підприємство «Український державний головний науково-дослідний і
виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. 50 років
Жовтня, 4. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522)
33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій, тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.11.2017. Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце
розташування земельної ділянки: м. Кропивницький, вул. 50 років Жовтня, 4. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ПП «ВасКо».
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення буфету факультету фізичного
виховання площею 74,0 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі навчального корпусу № 2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. В. Пермська, 3, що перебуває на балансі Центральноукраїнського
державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Найменування балансоутримувача: Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В.
Винниченка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. В. Пермська, 3. Мета проведення незалежної оцінки:
продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38.
Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника
конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2017. Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. В. Пермська, 3. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт
з оцінки: ФОП Саласенко Вадим Вікторович (тел. (050) 041-07-92).
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 64,4 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Бобринець,
пров. В. Порика, 4, що перебувають на балансі Бобринецького коледжу ім. В. Порика
Білоцерківського національного аграрного університету. Найменування балансоутримувача: Бобринецький коледж ім. В. Порика Білоцерківського національного
аграрного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
м. Бобринець, пров. В. Порика, 4. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу:
kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – дані уточнюються. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2017. Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Бобринець, пров. В. Порика, 4.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП Ведмеденко Григорій Миколайович (тел. (097) 678-93-44; (095) 836-80-96 Наталія Григорівна).
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190, застосовується ФДМУ, якщо вартість надання послуг з
незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практич-

ної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Ураховуючи вимоги листа Фонду державного майна України від 23.11.2017
№ 10-59-22206 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки
майна у ІІІ кварталі 2017 року» та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, повідомляємо, що очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки
об’єкта нерухомого майна, становить 2,4 тис. грн.
Подібними об’єктами є нежитлові приміщення та частини нежитлових приміщень.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2 або
безпосередньо у кімнату 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою:
м. Кропивницький, вул. Глинки, 2 до 18.12.2017 включно у робочий час до 17.15.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву
на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться 22 грудня 2017 р. о 9.00 у РВ ФДМУ по Кіровоградській
області за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

МИКОЛАЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди

 Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Вантажо№
Адреса об’єкта
Дата
Назва об’єкта оцінки підйомБалансоутримувач
з/п
оцінки
оцінки
ність
1
2
3

Плавдок ПД-27 (інв.
№ 3889)
Плавучий кран «Чорноморець» (інв. № 33210)
Плавучий кран СПК46/25 (інв. № 32864)

–
100 т
25 т

м. Миколаїв, вул. Адміральська, 38
м. Миколаїв, вул. Адміральська, 38
м. Миколаїв, вул. Адміральська, 38

ДП «Миколаївській суднобудів- 30.11.17
ний завод» ДК «Укроборонпром»
ДП «Миколаївській суднобудів- 30.11.17
ний завод» ДК «Укроборонпром»
ДП «Миколаївській суднобудів- 30.11.17
ний завод» ДК «Укроборонпром»

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору організаційнодокументального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається із:
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 – не більше 5 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 за встановленою формою
(додаток 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190) (далі – Положення).
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів про наявність в
оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або додатково
залучаються ним, документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача,
виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності; 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 за встановленою
формою (додаток 4 до Положення).
Інформація про претендента складається відповідно до додатка 4 до Положення та містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт
з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в
Україні та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з
оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство
у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, конференц-зал
регіонального відділення.
Конкурсна документація подається до сектору організаційно-документального
та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області за чотири робочих дні (включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн.
38. Телефон робочої групи (0512) 47-04-11.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення будівлі адміністративногосподарської частини площею 20,4 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Національний університет «Острозька академія». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362)
26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77) . Платник робіт з оцінки: ФОП
Романюк Марія Карлівна. 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): 30.11.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: окремий гаражний бокс площею 49,1 м2 та окремий гаражний бокс площею 21,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державне підприємство «Рівненський державний центр науки, інновацій
та інформатизації». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Замкова, 22а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника
конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з
оцінки: ФОП Ковальчук Андрій Васильович. 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): 30.11.2017.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подавати до РВ ФДМУ по Рівненській області
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.

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
№
Вид
Назва об’єктів
Дата оцінки
Платник
з/п
вартості
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Частина приміщення загальною площею
30.11.17 Ринкова Державне підпри15,0 м2 на технічному поверсі навчального корємство «Науковотелекомунікаційний центр
пусу № 1 за адресою: вул. Руська, 56, м. Тер«Українська академічна і
нопіль, що перебуває на балансі Тернопільськодослідницька мережа» Інго національного технічного університету імені
ституту фізики конденсоваІвана Пулюя
них систем НАН України
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
2 Частина нежилого приміщення поз. 2-9 площею 30.11.17 Ринкова Тернопільське обласне
2
2
10,8 м та поз. 2-11 площею 10,9 м другого
комунальне підприємство
«Профілактична дезінфекповерху будівлі літери А відділу статистики
ція» в Борщівському районі
у Борщівському районі за адресою: вул. С.
Бандери, 19а, м. Борщів, Тернопільська обл.,
що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Тернопільській області

№ 95 (1115)

7
№
Вид
Назва об’єктів
Дата оцінки
Платник
з/п
вартості
3 Гідротехнічні споруди ставу Загороддя, ін30.11.17 Ринкова ФОП Кухарський Роман
вентарний номер 0314, реєстровий номер
Анатолійович
25592421.79.ААЕЖАЖ600 (у т. ч. дамба, водовипуск), за адресою: Тернопільська обл.,
Збаразький р-н, на території Вишнівецької
об’єднаної територіальної громади та перебувають на балансі Державного підприємства
«Укрриба»
4 Частина приміщення першого поверху пло30.11.17 Ринкова ТОВ «АЙБОКС»
щею 1,0 м2 нежитлового будинку за адресою:
вул. Замкова, 18, м. Підгайці, Тернопільська
обл., що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Тернопільській
області
5 Частина приміщення першого поверху площею
30.11.17 Ринкова ТОВ «АЙБОКС»
1,0 м2 нежитлового приміщення за адресою:
вул. Шевченка, 67а, м. Кременець, Тернопільська
обл., що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Тернопільській області
6 Частина приміщення першого поверху площею 30.11.17 Ринкова ТОВ «АЙБОКС»
1,0 м2 адміністративного будинку за адресою:
вул. Об’їзна, 1, с. Угринь, Чортківський р-н,
Тернопільська обл., що перебуває на балансі
Регіонального сервісного центру МВС в Тернопільській області
7 Частина приміщення першого поверху площею 30.11.17 Ринкова ТОВ «АЙБОКС»
1,0 м2 адмінбудинку з допоміжними будівлями
і спорудами за адресою: вул. Стрийська, 5,
с. Підгороднє, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Тернопільській
області
8 Частина асфальтованого майданчика площею 30.11.17 Ринкова ФОП Гаврилюк Василь
50,0 м2 за адресою: вул. С. Крушельницької,
Іванович
52, м. Заліщики, Тернопільська обл., що перебуває на балансі відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Заліщицький аграрний
коледж ім. Є. Храпливого»
 9. Назва об’єкта оцінки: необоротні активи цілісного майнового комплексу державного підприємства «Полупанівський кар’єр», що складаються з
основних засобів, нематеріальних активів та об’єкта незавершеного будівництва, що перебувають на балансі ТОВ ВК «Гірничодобувна промисловість». Місцезнаходження об’єкта оцінки: с. Полупанівка, Підволочиський р-н, Тернопільська
обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою внесення змін до договору оренди. Платник робіт з оцінки:
ТОВ ВК «Гірничодобувна промисловість». Кількість об’єктів необоротних активів:
основні засоби – 89 од., нематеріальні активи – 1 од., незавершене будівництво – 1
од. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.12.2015: основних
засобів – 978 275,95 грн, нематеріальних активів – 681 778,88 грн, незавершеного
будівництва – 10 078,79 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
на дату, визначену орендодавцем.
 10. Назва об’єкта оцінки: необоротні активи, передані в оренду, та майно,
набуте під час оренди за державні кошти цілісного майнового комплексу структурного підрозділу (горілчаного цеху) Державного підприємства «Бучацький
мальтозний завод», що перебувають на балансі ПрАТ «Галіція Дистилері». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Бариська, 8а, м. Бучач, Бучацький р-н, Тернопільська обл.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою внесення змін до договору оренди. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Галіція
Дистилері». Кількість об’єктів необоротних активів: основні засоби – 107 од. Балансова
залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.06.2017: 347 430,44 грн. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): на дату, визначену орендодавцем.
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають
до РВ ФДМУ по Тернопільській 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); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів (копії актів приймання-передавання робіт з оцінки, копії
листів від замовників оцінки із зазначенням позитивного досвіду, або копії висновків
про вартість майна, чи витягів із звітів про оцінку майна, підписаних оцінювачами,
що будуть залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента);
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою відносно
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки).
Додатково інформуємо, що до розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції
претендентів, вартість послуг з оцінки об’єктів № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 яких не перевищує 2 400,00 грн; об’єкта № 3 – не перевищує 8 800,00 грн; об’єктів № 9, 10 – не
перевищує 31 500,00 грн.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – приміщення,
частини будівель, що призначені для розміщення телекомунікаційного обладнання; об’єктами подібними до об’єкта оцінки № 2 – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель офісної та торговельно-офісної нерухомості;
об’єктами подібними до об’єкта оцінки № 3 – нерухоме майно – інженерні споруди
(гідротехнічні споруди, дамби); об’єктами подібними до об’єктів оцінки № 4, 5, 6,
7 – нерухоме майно – приміщення, частини будівель для розміщення банкоматів,
терміналів, автоматів з розливу напоїв, пунктів пралень самообслуговування, телекомунікаційного обладнання; об’єктами подібними до об’єкта оцінки № 8 – площадки, майданчики з твердим покриттям об’єктами подібними до об’єктів оцінки
№ 9, 10 – необоротні активи підприємств.
Строк виконання робіт для об’єктів № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 не повинен перевищувати 5 календарних днів, для об’єктів № 9, 10 – 15 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області.
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 Тернопільській області за адресою:
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через
14 днів після дати опублікування цієї інформації. Телефони для довідок:
(0352) 25-04-87, 52-66-84.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській
області за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 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 (окремо виділена конструкція
з пластику) загальною площею 11,32 м2 на першому поверсі холу будівлі
учбово-методичного центру по підготовці співробітників УВС. Балансоутримувач – УМВСУ в Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Зарічанська, 9,
м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua Дата оцінки – 30.11.2017. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – ДП МВС України «Інформ-Ресурси». Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є: приміщення та їх частини (офісна, торговельно-офісна нерухомість).
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею 28,7 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Головне управління
статистики у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Героїв Майдану, 36, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.11.2017. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «Величава кава». Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є: приміщення та їх частини (офісна, торговельно-офісна нерухомість).
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення мучного цеху площею 17,2 м2
у будівлі їдальні. Балансоутримувач – Кам’янець-Подільський коледж харчової
промисловості Національного університету харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта: вул. Суворова, 2, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. Мета
проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата
оцінки – 30.11.2017. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з
оцінки – ФОП Грановська Людмила Григорівна. Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є: приміщення та частини будівель (торговельна нерухомість та нерухомість
під заклади громадського харчування).
 Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення на першому поверсі будівлі головного навчального корпусу площею 30,9 м2. Балансоутримувач – Кам’янецьПодільський коледж харчової промисловості Національного університету харчових
технологій. Місцезнаходження об’єкта: вул. Суворова, 2, м. Кам’янець-Подільський,
Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua Дата оцінки – 30.11.2017. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особаплатник робіт з оцінки – ФОП Константинова Людмила Володимирівна. Подібними
об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (торговельно-офісна
нерухомість та нерухомість під заклади громадського харчування).
 Назва об’єкта оцінки № 5: приміщення загальною площею 36,5 м2 на
четвертому поверсі лабораторного корпусу. Балансоутримувач – Донецький
національний університет ім. Василя Стуса. Місцезнаходження об’єкта – вул.
Свободи, 36, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення
договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 7956-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.11.2017.
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Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки
– РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – Хмельницька
обласна товарна біржа. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та
частини будівель (офісна, торговельно-офісна нерухомість).
Конкурсною комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки майна, що не перевищують 2,4 тис. 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. Тел. для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня),
79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. 1) за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування інформації
о 10.00 у РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29000.

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

 Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення першого поверху будівлі
навчального корпусу (літ. Б) загальною площею 171,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Чорноморська, 17а. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна
адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий
комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами):
1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства,
тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): 56 844,85 грн станом на 31.10.2017.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв):
1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,088 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Чорноморська, 17а. Цільове призначення земельної ділянки: 03.02 – для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платником робіт для надання послуг з оцінки вищевказаного майна виступатиме – ФОП Геруш Олег Васильович .
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єкта оренди не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з
оцінки майна, очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єкта, яка буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, – 1 725,00 грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т.ч. земельних ділянок та
майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що мають підтверджуватися чинними
кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.08.2013 за № 637/23469.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заяви про участь у конкурсі з відбору суб’єкта оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, а також
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є приміщення, частини будівель, які за
своїм функціональним призначенням належать до офісної, торговельно-офісної,
торговельної нерухомості, до нерухомості під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до
каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації цієї інформації о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

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

 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди (за заявою від
сторонньої організації).
Платник ро- Орієнтов№
ПлоАдреса об’єкта
біт з оцінки
на дата
Назва об’єкта оцінки
Балансоутримувач
з/п
ща, м2
оцінки
об’єкта
оцінки
1 Частина нежитлового 8,0
м. Київ, вул. Мель- ДВНЗ «КНЕУ ім. В.
ФОП Слобо- 31.12.17
приміщення
никова, 81, літ. Д Гетьмана»
дян В. В.
2 Частина нежитлового 8,0
м. Київ, просп. Пе- ДВНЗ «КНЕУ ім. В.
ФОП Слобо- 31.12.17
приміщення
ремоги, 54/1
Гетьмана»
дян В. В.
 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№ Назва об’єкта
з/п
оцінки

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки

1 Нежитлове
приміщення

57,1

2 Частина нежитлового
приміщення
3 Нежитлове
приміщення
4 Нежитлові
приміщення
5 Нежитлові
приміщення
6 Частина нежитлового
приміщення
7 Частина нежитлового
приміщення
8 Нерухоме
майно

6,4

м. Київ, вул. Преображенська (І. Клименка), 25
м. Київ, вул. Героїв
Оборони, 11

ДП «Державний
ФОП Мазур В. Г.
проектний інститут
«Діпроверф»
НУБіП України
ФОП Марценюк
Л. А.

м. Київ, вул. Симиренка, 1
м. Київ, бульв. Л.
Українки, 26
м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, корпус «А»
м. Київ, вул. Желябова, 4

Національний авіаційний університет
ДП «Укркомунобслуговування»
ДП «Київдіпротранс»
ДВНЗ «КНЕУ ім. В.
Гетьмана»

51,0
500,0
318,4
4,0
4,0
108,9

9 Нерухоме
майно

393,2

10 Нежитлові
приміщення

500,0

Балансоутримувач

Платник робіт з
оцінки об’єкта

Орієнтовна дата
оцінки
30.11.17
30.11.17

ТОВ «Інноваційні
30.11.17
технології монтажу»
ПП «Видавництво 30.11.17
«Шабля»
ТОВ «Хадар»
30.11.17
ТОВ «МПС
«Постірай-Ка!»

30.11.17

м. Київ, просп. Пере- ДВНЗ «КНЕУ ім. В. ТОВ «МПС
моги, 54а
Гетьмана»
«Постірай-Ка!»

30.11.17

м. Київ, Столичне
шосе, 24-й км, будинок № 9
м. Київ, Столичне
шосе, 24-й км, будинок № 9А
м. Київ, бул.
Л.Українки, 26

Будинок відпочинку ТОВ «Інновацій30.11.17
«Конча-Заспа» ДУС ний дитячий центр
«КІДСВУД»
Будинок відпочинку ТОВ «Інновацій30.11.17
«Конча-Заспа» ДУС ний дитячий центр
«КІДСВУД»
ДП «Укркомуноб- ТОВ «Компанія
30.11.17
слуговування»
«Кит»

 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Орієнтов№ Назва об’єкта
ПлоАдреса об’єкта
Платник робіт з
на дата
Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
оцінки об’єкта
оцінки
1 Частина не2,0 м. Київ, вул. Ю. Пас- Київський коледж ТОВ «Мікроком» 30.11.17
житлового прихаліна (Ілліча), 14а комп’ютерних
міщення
технологій та економіки НАУ
2 Нежитлове при- 191,7 м. Київ, вул. Осві- КНУ будівництва і ТОВ з ІІ «Хенкель 30.11.17
міщення
ти, 4
архітектури
Баутехнік (Україна)»
3 Нежитлове при8,1 м. Київ, просп. Пе- ДВ «Преса Украї- ТОВ «Робітнича
30.11.17
міщення
ремоги, 50
ни» ДУС
газета»
4 Нежитлові при- 142,0 м. Київ, вул. Сими- Національний авіа- ПТНЗ «СТК ім. С. 30.11.17
міщення
ренка, 1
ційний університет П. Корольова ТСО
України»
5 Частина не4,0 м. Київ, просп. Ака- КНУ ім. Т. Шевченка ФОП Акатьєв М. В. 30.11.17
житлового придеміка Глушкова, 4д
міщення
6 Нежитлові при- 488,51 м. Київ, вул. Оленів- Державний універ- Інспекція з питань 30.11.17
міщення
ська, 25
ситет інфраструкту- підготовки та
ри та технологій
дипломування
моряків
7 Нежитлові при- 100,0 м. Київ, вул. Верх- ДНУ “НПЦ ПКМ”
ДП «Аптека»
30.11.17
міщення
ня, 5
ДУС
8 Нежитлове при- 17,9 м. Київ,
ДП «Укрводсервіс» ТОВ «УКРБІО
30.11.17
міщення
вул. Солом’янська, 1
ТРАНС-СЕРВІС»
9 Нежитлові при- 235,0 м. Київ, вул. Іллін- НУ «КиєвоФОП Самойленко 30.11.17
міщення
ська, 9 (КМЦ)
Могилянська ака- О. Ю.
демія»
10 Частина не4,5 м. Київ, вул. Феодо- Київський націоФОП Шевчук П. В. 30.11.17
житлового присійська, 8/13
нальний лінгвістичміщення
ний університет
11 Нежитлове при- 44,6 м. Київ, просп. Пе- ДВ «Преса Украї- ПАТ «Укрпошта»
30.11.17
міщення
ремоги, 50
ни» ДУС
12 Нежитлові при- 888,4 м. Київ, вул. Л. Тол- Міністерство
ПВНЗ «Київський 30.11.17
міщення
стого, 9
охорони здоров’я медичний універУкраїни
ситет»
13 Нежитлові при53,0 м. Київ, просп. К.
Національний авіа- МКП Фірма
30.11.17
міщення
Комарова, 1, кор- ційний університет «Онєга»
пус № 3
14 Частина не10,0 м. Київ, вул. Василь- КНУ ім. Т. Шевченка ФОП Редько О. Г. 30.11.17
житлового приківська, 90а
міщення
Конкурси відбудуться 18 грудня 2017 року о 15.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 11 грудня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки
окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 18 грудня 2017 року».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина
нежитлового приміщення), нерухоме майно є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернігівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбувся 21.12.2016

Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ПП «Десна-Експерт-М» по об’єктах:
нежитлове приміщення загальною площею 20,52 м2 першого поверху чотириповерхової будівлі гуртожитку № 1, що перебуває на балансі Прилуцького агротехнічного коледжу, за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 180
(вартість виконання робіт з оцінки – 1 708 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлове приміщення площею 28,14 м2 адміністративної будівлі, що перебуває на
балансі Державної фіскальної служби України та знаходиться в оперативному управлінні (користуванні) Менської об’єднаної державної податкової інспекції Головного
управління ДФС у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка,
вул. Передзаводська, 2 (вартість виконання робіт з оцінки – 1 708 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлові приміщення площею 16,09 м2 будівлі спального корпусу (А-5), що перебувають на балансі Академії Державної пенітенціарної служби, за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 103 (вартість виконання робіт з оцінки – 1 708 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлове приміщення площею 15,5 м2 будівлі спального корпусу (А-5), що перебуває на балансі Академії Державної пенітенціарної служби, за адресою: м. Чернігів,
вул. Шевченка, 103 (вартість виконання робіт з оцінки – 1 708 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 першого поверху приміщення ресторану та адмінприміщення (А1-2), що перебувають на балансі Академії
Державної пенітенціарної служби, за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 103
(вартість виконання робіт з оцінки – 1 708 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ «Північна експертна компанія» по об’єктах:
нежитлові приміщення на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі площею
57,7 м2, що перебуває на балансі Головного територіального управління юстиції у
Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Вокзальна, 6
(вартість виконання робіт з оцінки – 1 722 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлове приміщення площею 34,0 м2 одноповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області, за
адресою: Чернігівська обл., м. Городня, вул. Троїцька, 4 (вартість виконання робіт
з оцінки – 1 722 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна);
ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єктах:
нежитлові приміщення загальною площею 29,10 м2 адмінбудівлі, що перебувають на балансі Чернігівського національного технологічного університету, за
адресою: м. Чернігів, вул. Євгена Юнацького (колишня 2-й провулок Пархоменко),
4а (вартість виконання робіт з оцінки – 1 715 грн, строк – 5 календарних днів від
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
металевий вагончик площею 14,7 м2, що перебуває на балансі Академії Державної пенітенціарної служби, за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 103 (вартість
виконання робіт з оцінки – 1 830 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
ФОП Волченкова О. С. по об’єкту: нежитлові приміщення загальною площею
327,07 м2 третього поверху чотириповерхової будівлі навчального корпусу, що перебуває на балансі ДНЗ « Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської
області», за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Незалежності, 42 (вартість
виконання робіт з оцінки – 1 720 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Аксіома» по об’єкту: нежитлове приміщення площею 29,54 м2 будівлі майстерні (Д-1), що перебуває на балансі Академії Державної пенітенціарної служби,
за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 103 (вартість виконання робіт з оцінки –
1 720 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбулися 06.07.2017
Переможцями конкурсів визнано:
ФОП Старікова О. В. на проведення оцінки державного майна: частини нежитлового приміщення на другому поверсі навчально-лабораторного корпусу (біля
буфету), площею 3,2 м2; частини нежитлового приміщення на другому поверсі
морфологічного корпусу (біля ліфтів) площею 3,3 м2; частини нежитлового приміщення на третьому поверсі морфологічного корпусу (біля ліфтів) площею 3,0 м2
за адресою: вул. Шевченка, 23, м. Полтава, що обліковується на балансі ВДНЗУ
«Українська медична стоматологічна академія». Вартість виконаних робіт – 1 386,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – ТОВ «Консалтінгова компанія «Форекс» на проведення
оцінки державного майна: нежитлового приміщення площею 74,7 м2 за адресою:
вул. Інститутська, 6, м. Лубни, Полтавська обл., що обліковується на балансі ДП
«Лубенське лісове господарство». Вартість виконаних робіт – 1 400,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення оцінки державного майна: частини причальної стінки вантажного порту довжиною 110
погонних метрів за адресою: вул. Флотська, 2, м. Кременчук, Полтавська обл., що
обліковується на балансі ПАТ «Кременчуцький річковий порт». Вартість виконаних
робіт – 1 300,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.

4 грудня 2017 року
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Департамент орендних відносин, т. 200-34-39
Департамент орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за
загальна пломаксимально можнезалежною оцінща, м2
ливий строк оренди
кою, грн

місцезнаходження

мета використання

1 Донецька обласна державна 00194317, ВАТ «Укрцинк» , 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка,
Нежитлове вбудоване приміщення 00194317.28. АААДЕЖ556 Донецька обл., м. Костянтинів13,9
41 700,00
2 роки 11 місяців Розміщення громадських об’єднань на площі, що не використоадміністрація
вул. Богдана Хмельницького, б. 1, тел. (06272) 2-76-10
другого поверху будівлі
ка, вул. Європейська, 13
вується для провадження підприємницької діяльності
2 Міністерство аграрної політи- 00334764, Український науково-дослідний інститут соляної промисловості, Нежитлові вбудовані приміщення 00334764.1. ШПАШСЛ250 Донецька обл., м. Бахмут,
59,9
175 300,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єктів господарювання, що здійснюють проекки та продовольства України 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Миру, 35, тел. (0627) 44-52-69
третього поверху будівлі
вул. Миру, 35
тні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються в окремому конверті
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державна служба ста- 02360464, Головне управління статистики у Закарпатській області, 88008, За- Вбудовані нежитлові приміщення (поз. № 29 – 13,0 м2 та
02360464.1.АААДЕЕ904 Закарпатська обл., м. Хуст,
22,3
109 560,00
35 місяців
Розміщення офісного при2
тистики України
карпатська обл., м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, 11, тел. (03122) 3-53-66
поз. №30 – 9,3 м ) другого поверху адмінбудинку (літ. А)
вул. І.Франка, 6
міщення
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській області. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

реєстровий номер майна

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

Назва органу
управління

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

1 Державна казначейська 37838474, Управління Державної казначейської служби України у Бослужба України
родянському районі Київської області, Київська обл., смт Бородянка,
вул. Шевченка, 3, тел. (04577) 5-37-63
2 Міністерство інфраструктури України
3 Державна фіскальна
служба України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за незагальна
максимально можлинайменування
місцезнаходження
мета використання
залежною оцінкоюбез
площа, м2
вий строк оренди
ПДВ, грн
Нежитлове приміщення
37838474.1.АААГБД234 Київська обл., смт Бородян47,2
183 100,00
2 роки 11 місяців Розміщення офісних приміщень, крім офісних приміщень опека, вул. Шевченка, 3
раторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які
надають послуги з доступу до Інтернету
Частина даху будівлі профілакторію
20572069.185.
Київська обл., м. Бориспіль,
4,0
344 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів та антен оператора телекомунікаНЛТНПД187
Аеропорт
цій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку
Нежитлові приміщення – частина надбудо–
Київська обл., м. Ірпінь,
134,5
1 071 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, який не здійснює продаж товарів підви 2 – 5-поверхових навчальних корпусів
вул. Університетська, 31
акцизної групи
реєстровий номер
майна

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київська
обл., м. Бориспіль, тел. (044) 281-74-96, (044) 281-70-22
40233365, Університет державної фіскальної служби, 08201, м. Ірпінь,
вул. Університетська, 31, тел. (04597) 6-02-46

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

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

Назва органу
управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна
місцезнаходження
майна
площа, м2
37796309.1.АААГБГ808 Луганська обл., м. Кремінна,
96,6
вул. Банкова, 3

вартість майна за неза- максимально можливий
мета використання
лежною оцінкою, грн
строк оренди
37796309, Управління Державної казначейської служби України у Кремінському Нежитлові приміщення загальною площею, а саме: гараж Б – 62,7 м2 та га55 978,00
2 роки 364 дні
Розміщення гаража
2
районі Луганської області, 92905, Луганська обл., Кремінський р-н, м. Кремін- раж В – 33,9 м (інв. № 10310002)
станом на 30.09.2017
на, вул. Банкова, 3, тел. (06452) 4-01-24
2 Міністерство освіти і 00173290, Лисичанський державний гірничо-індустріальний коледж, 93120, Лу- Нежитлове вбудоване приміщення (кімн. № 105) загальною площею 15,1 м2
–
Луганська обл., м. Лисичанськ,
15,1
30 950,00
1 рік
Розміщення курсів
науки України
ганська обл., м. Лисичанськ, просп. Перемоги, 84, тел. (06451) 7-05-60
на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі № 2 (інв. № 10310004)
вул. ім. В. Сосюри, 275
станом на 30.09.2017
іноземної мови
Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 93404, Луганська обл., м. СєвЕродонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, РВ ФДМУ по Луганській області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно
до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
найменування

1 Державна казначейська служба України

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

Назва органу
управління

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

реєстровий номер
майна
Інформація відсутня

найменування

1 Городоцька районна
00701553, Відділ агропромислового розвитку Городоцької райондержавна адміністрація ної державної адміністрації Львівської області, 81500, м.Городок,
вул. Львівська,1а, тел. (0231) 30-310
2 Міністерство інфра33073442, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицькоструктури України
го, м. Львів, Аеропорт ЦА, тел. (032) 229-82-16

Нежитлові вбудовані приміщення (№ 4 – 8,5 м2
та № 3 – 17,5 м2) на другому поверсі будівлі
Частина нежитлового приміщення (2 приміщення по 17,0 м2)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Львівська обл., м. Городок
26,0
187 700,00
2 роки 364 дні
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні,
вул.Львівська, 1а
станом на 31.07.2017
проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи
місцезнаходження

33073442.1.БИКУГЧ487 м. Львів, вул.Любінська, 168

34,0

889 500,00
станом на 30.09.2017

1 рік

Розміщення транспортного підприємства з перевезення
пасажирів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство аграрної політики 37199618, Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості Частина даху
37199618.17.РБИЮКО242 Сумська обл., Конотопський р-н,
2,0
4 630,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів оператора телекомуніката продовольства України
«УКРСПИРТ», 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, тел. (044) 278-58-02
смт Дубов’язівка, вул. Петра Лусти, 38
цій, який надає послуги з доступу до Інтернету
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 один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за незалеж- максимально можлимета використання
площа, м2
ною оцінкою без ПДВ, грн вий строк оренди
1 Державне агентство водних 05379205, Тернопільське обласне управління водних ресурсів, 46003, вул. За Частина приміщення гаражів
05379205.40.АААБВЖ721 вул. Текстильна, 30а, м. Тер105,7
191 048,00
2 роки 11 місяців Розміщення майстерні, що здійснює технічне обресурсів України
Рудкою, 35, м. Тернопіль, тел. (0352) 52-64-22, 25-96-85, 52-78-58
під літ. Е, поз. 1-5
нопіль
слуговування та ремонт автомобілів
Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн вий строк оренди
1 Міністерство внутрішніх 08571096, Харківський національнмй університет внутрішніх справ, 61080, Частина покрівлі 1-поверхової будівлі овочесховища, інв. № 475753, 08571096.1.ОТТАПГ090 м. Харків, просп. Льва Лан20,0
64 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення базової станції
справ України
м. Харків, просп. Льва Ландау, 27, тел. (057) 739-81-81, 52-31-35
реєстровий № літ. З-1
дау, 27
мобільного зв’язку
2 Державна казначейська 37981703, Управління Державної казначейської служби України у ДергаНежитлові приміщенні – кімн. № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 37981703.1.АААГБГ578 Харківська обл., м. Дергачі,
99,2
502 800,00
2 роки 11 місяців Розміщення медичного центру
служба України
чівському районні Харківської області, 62303, Харківська обл., м. Дергачі, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32 на 1-ому поверсі 2-поверхової адміністравул. Сумський шлях, 27
(приватного закладу охорони
вул. Сумська, 27, тел. (057) 632-01-04, 2-03-04
тивної будівлі, інв. № 10310001, літ. А-2
здоров’я)
3 Міністерство освіти і на- 02547903, Професійно-технічне училище № 32 м. Харкова, 61038, м. Хар- Нежитлова одноповерхова будівля овочесховища (ангар), інв.
1.ГЖЛЛЛ11006
м. Харків, вул. Спортивна, 9
419,0
627 100,00
1 рік
Розміщення складу
уки України
ків, вул. Спортивна, 9, тел. (0572) 738-13-94
№10310006
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків,
майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду
державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
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, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти і 02071234, Хмельницький національний університет вул. Інститут- Частина вестибуля першого поверху будівлі
–
вул. Кам’янецька,110/1,
9,0
37 572,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих
науки України
ська, 11, м. Хмельницький, 29016, тел. (0382) 72-80-76, 67-42-65 бібліотечного корпусу
м. Хмельницький, 29016
товарів, крім товарів підакцизної групи
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на
один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

1

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можливий
площа, м2 залежною оцінкою, грн
строк оренди
Нерухоме майно
33689922.33.АААЖЛБ871 м.Київ, вул. Молодогвардій39,6
455 000,00
2 роки 364 дні
ська, 28а, на 1-му поверсі
станом на 31.07.2017
Нерухоме майно – нежитлові при00472609.1.БФИЖНХ045 м. Київ, вулиця Обухівська,
878,9
8 885 679,00
2 роки 11 місяців
міщення
135, на 2-му поверсі будівлі
станом на 31.07.2017
Нерухоме майно – нежитлові при00472609.1.БФИЖНХ045 м. Київ, вулиця Обухівська,
733,6
7 198 083,00
2 роки 11 місяців
міщення
135, на 1-му поверсі будівлі
станом на 31.07.2017
Нерухоме майно – частина даху (6,0 м2)
–
м. Київ, бульв. Тараса Шев10,0
448 090,00
2 роки 11 місяців
та частина технічного поверху (4,0 м2)
ченка, 54/1
станом на 31.08.2017
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання

Міністерство оборони України 33689922, Концерн «Військторгсервіс», вул. МолодогвардійРозміщення офіса
ська, 28а, м. Київ, 03151, тел. (044) 243-39-36
2 Державне агентство рибного 00472609, ДП «Науковий селекційно-генетичний центр рибниРозміщення громадської організації на площі, що не використогосподарства України
цтва», вул. Обухівська, 135, м. Київ, 03164, тел. (044) 423-27-9
вується для провадження підприємницької діяльності
3 Державне агентство рибного 00472609, ДП «Науковий селекційно-генетичний центр рибниРозміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування та
господарства України
цтва», вул. Обухівська, 135, м.Київ, 03164, тел. (044) 423-27-9
ремонт автомобілів
4 Міністерство освіти і науки
05536797, ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою
Розміщення: технічних засобів (4,0 м2) і 4 антен (6,0 м2) опеУкраїни
військовою та фізичною підготовкою», бульв. Шевченка, 56,
ратора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільм.Київ, 01032, тел. (044) 234-31-23
ного) зв’язку
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом
«Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3. частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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