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Передплатний індекс 22437

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

Приміщення боксу № 15 площею 50,3 м2 в будівлі майстерні літ. Б та приміщення майстерні № 3 площею 25,1 м2 в будівлі виробничого цеху літ. Г за адресою: Вінницька обл., Козятинський р-н, смт Бродецьке, вул. Робітнича, 32, що не
увійшли до статутного капіталу ВАТ «Козятинське АТП-10542». Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі,
за 27 234,00 грн, у т. ч. ПДВ – 4 539,00 грн.
Будівля магазину літ «А» загальною площею 20,9 м2 разом із земельною ділянкою за адресою: Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Покровська, 211,О, що перебуває на зберіганні Бершадської міської ради. Земельна ділянка площею 0,0062 га;
кадастровий номер 0520410100:00:016:0235; категорія земель: землі житлової
та громадської забудови. Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала
заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 78 399,60 грн, у т. ч. ПДВ –
13 066,60 грн (вартість будівлі магазину – 70 070,40 грн, вартість земельної ділян
ки – 8 329,20 грн).

Київська область

Будівля лазні загальною площею 638,6 м2 за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Мирне, вул. Центральна, 3р, що під час приватизації не увійшла до
статутного капіталу ВАТ «Мирненське» (код за ЄДРПОУ 00852453). Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній
формі, за 345 000,00 грн, у т. ч. ПДВ – 57 500,00 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 05.10.2017 № 1531)

Закарпатська область

1. Група інвентарних об’єктів у складі: блок склада літ. В площею 100,4 м2;
корпус майстерні літ. Г-Г’ площею 1 119,5 м2; мийка машин літ. Д площею 4,8 м2;
склад запчастин літ. И площею 96,8 м2; прохідна літ. К площею 12,3 м2 разом із
земельною ділянкою за адресою: 89620, Закарпатська обл., Мукачівський р-н,
с. Ракошино, вул. Бенедиківська, 11, що перебуває на балансі Мукачівського міжрайонного управління водного господарства (код за ЄДРПОУ 01033875).
2. Перший поверх адмінбудівлі літ. А’ загальною площею приміщень 195,2 м2
за адресою: 89620, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ракошино, вул. Бенедиківська, 11, що перебуває на балансі Мукачівського міжрайонного управління
водного господарства (код за ЄДРПОУ 01033875).

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 05.10.2017 № 1532)

Львівська область

Безкоштовна гаряча лінія з питань приватизації

Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі:
двоповерхова нежитлова будівля майстерні (Б-1) загальною площею 234,8 м2;
нежитлова будівля гаража (В-1) загальною площею 393,0 м2; нежитлова будівля
прохідної (Г-1) загальною площею 21,2 м2; водонапірна башта; огорожа за адресою: 81420, Львівська обл., Самбірський р-н, с. Садковичі, вул. Л. Українки, 127,
що перебуває на балансі Самбірського управління водного господарства (код за
ЄДРПОУ 01034120).

(0-800) 50-56-46

Миколаївська область

Гаряча лінія Фонду державного майна України

(044) 254-29-76

передплата – 2017
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ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 09.10.2017 № 1547)

Одеська область

Частина будівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу загальною площею
716,7 м2, що становить 346/1000 частин загальної площі об’єкта нерухомого майна,
за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 26, що перебуває на
балансі ПрАТ «Іллічівськзовніштранс» (код за ЄДРПОУ 01860124).

Вінницька область

Вартість
Періодич- передплати, грн
ність
3 міс.

22437

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

Адміністративна будівля загальною площею 539,0 м2 разом із земельною ділянкою за адресою: 57009, Миколаївська обл., Веселинівський р-н, смт Веселинове, вул. Одеська, 81, що перебуває на балансі Головного управління статистики
у Миколаївській області (код за ЄДРПОУ 02361417).

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 10.10.2017 № 1550)

видання можна передплатити
в усіх відділеннях зв’язку України

Індекс та назва видання

офіційне видання Фонду
державного майна України

Будівля колишньої пошти літ. А загальною площею 40,7 м2 разом із земельною ділянкою за адресою: 22752, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Кам’яногірка,
вул. Центральна, 1.

Житомирська область

Очисні споруди з інженерними мережами у складі: будівля лабораторії площею 44,1 м2 (літ. А), відстійник залізобетонний площею 63,0 м2 (літ. Б), відстійник площею 995,5 м2 (літ. В), розподільча камера площею 0,9 м2 (літ. Г), розподільча камера площею 0,9 м2 (літ. Г1), приймальна камера площею 1,5 м2 (літ.
Д), песківка конусна площею 1,8 м2 (літ. Е), песківка конусна площею 1,8 м2 (літ.
Е1), залізобетонний лоток 10,5 пог. м (літ. Ж), інженерні мережі (труба чавунна
1 200 пог. м) (літ. З) за адресою: 12725, Житомирська обл., Баранівський р-н,
Баранівське Державне лісомисливське господарство, Довбиське лісництво,
квартал № 61, що перебувають на балансі ПрАТ «Мар’янівський склозавод» (код
за ЄДРПОУ 00480810).

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 11.10.2017 № 1551)

Івано-Франківська область

Автомобіль ЗІЛ марки ММЗ 4502, номерний знак 74-73 ІВА за адресою: 76014,
м. Івано-Франківськ, вул. Дудаєва, 31, що перебуває на балансі Господарського
підрозділу господарського управління Івано-Франківської обласної державної
адміністрації (код за ЄДРПОУ 33427126).

ЗАКАРПАТСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: вбудоване приміщення заглибленого складу № 2 загальною
площею 756,8 м2.
Адреса об’єкта: 88010, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Болгарська, 3.
Балансоутримувач об’єкта: ПАТ «Ужгородський Турбогаз».
Відомості про об’єкт: вбудоване приміщення заглибленого складу № 2 загальною площею 756,8 м2 складається з восьми приміщень (І-УШ), що розміщені

у підвалі п’ятиповерхової будівлі лабораторного корпусу (літ. З), яка розташована
на території ПАТ «Ужгородський Турбогаз». Об’єкт перебуває в непридатному для
експлуатації стані, на момент оцінки приміщення затоплені ґрунтовими водами.
Технічна характеристика об’єкта: фундамент, стіни та перегородки бетонні; перекриття – залізобетонні плити; підлоги бетонні; внутрішнє оздоблення – пофарбування водоемульсійними сумішами; інженерні комунікації – електропостачання,
водопровід, каналізація, газопостачання, вентиляція потребують відновлення.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 272 541,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 327 049,20 грн. ПДВ –
54 508,20 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарно-екологічних норм та
правил пожежної безпеки.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти в національній валюті України.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37182500900001 в ГУДКСУ по Закарпатській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310,
МФО 812016.
Грошові кошти в розмірі 32 704,92 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта аукціону (гарантійний внесок), перераховуються на р/р № 37316006018418
в ДКСУ, МФО 820172, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код
22111310.
Аукціон в електронній формі в он-лайн режимі буде проводитись Центральною універсальною біржею в системі електронних торгів 10 листопада
2017 року. Час початку аукціону – 10.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) –13.00.
Кінцевий термін приймання заяв (за три дні до дати проведення аукціону) – 06
листопада 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за
№ 1147/27592.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Центральної універсальної біржі на електронну
адресу: 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 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.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування в робочі дні.
Отримати додаткову інформацію можна в РВ ФДМУ по Закарпатській області
за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315; телефони для
довідок в Ужгороді (0312) 61-38-83.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля – столова (літ. 1А) загальною площею
220,7 м2 зі спорудами (огорожа № 1-2).
Адреса об’єкта: 07527, Київська обл., Баришівський р-н, с. Бзів, вул. СвятоМиколаївська, 22.
Балансоутримувач: СТОВ ім. Леся Сердюка (код за ЄДРПОУ 00857479).
Адреса балансоутримувача: 07527, Київська обл., Баришівський р-н, с. Бзів,
вул. Харківське шосе, 58.
Відомості про об’єкт: будівля їдальні побудована у 1979 році. За проектним
функціональним призначенням будівля була побудована як будівля їдальні, яка
функціонувала тільки влітку. За капітальністю будівля належить до ІV групи: спочатку це була споруда з металевими стінами, потім стіни було обкладено цеглою.
Будівля має два окремих входи до приміщень будівлі, розташовані на фронтальному та тильному фасадах. Інженерні комунікації – електропостачання, водопостачання. Огородження території виконано залізобетонними панелями розмірами
2,5х2,9 м. Площа огорожі – 64 м2. Загальний і фізичний стан основних будівельних
елементів будівлі задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 487 690,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 585 228,00 грн. ПДВ:
97 538,00 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 58 522,80 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 58 522,80 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 «Універсальна товарно-сировинна біржа» (https://www.utsb.com.ua) 14 листопада
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 «Універсальна товарносировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 10 листопада 2017
року 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.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єктів державної власності
Адреса об’єктів: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1.
Балансоутримувач об’єктів: Приватне акціонерне товариство «Наукововиробниче об’єднання «Етал», 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1, код за ЄДРПОУ 05814256.
Назва об’єкта № 1: вентилятор ВР 280-46 ДУ (ВЦ 14-46), реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ120.
Відомості про об’єкт: перебувають на складському зберіганні з 1990 року, рік
випуску – 1988. Вентилятор комплектний, необхідне проведення ревізії всіх механізмів. Загальний стан – задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 18 360,00 грн, ПДВ – 3 672,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 22 032,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової вартості об’єкта –
2 203,20 грн.
Назва об’єкта № 2: вентилятор В-Ц4-75-6,3, реєстровий номер
5814256.20.ААВАГЕ121.
Відомості про об’єкт: перебуває на складському зберіганні з 1993 року. Вентилятор комплектний, необхідне проведення ревізії всіх механізмів. Загальний
стан – задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 6 300,00 грн, ПДВ – 1 260,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 7 560,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта – 756,00 грн.
Умови продажу: після укладення договору купівлі-продажу подальше використання об’єкта визначає покупець.
Покупець бере на себе витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Продаж об’єктів здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462,
ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок
№ 37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
податковий номер 13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 13 листопада 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів» (http://www.nmac.net.ua) 17 листопада 2017 року.
Час початку торгів по об’єкту № 1 – вентилятор ВР 280-46 ДУ (ВЦ 14-46),
реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ120 – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Час початку торгів по об’єкту № 2 – вентилятор В-Ц4-75-6,3, реєстровий
номер 5814256.20.ААВАГЕ121 – 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
www.nmac.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу філії «Кіровоградський аукціонний
центр» Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс
308) 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.
Прийняття 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’єктами можна за місцем їх знаходження, в робочі дні отримати додаткову інформацію в РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою:
25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 706, тел.: (0522) 33-25-79, 33-24-00.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля суду загальною площею 378,5 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., смт Велика Писарівка, вул. Грайворонська, 21.
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації
України в Сумській області.
Інформація про об'єкт: одноповерхова цегляна будівля з підвалом. Доступ
до приміщення здійснюється через окремий вхід. Має під’їзний шлях з твердим
покриттям для автотранспорту. Технічна характеристика об’єкта: фундамент цегляний, цоколь – залізобетонні блоки, стіни цегляні, перекриття – залізобетонні
плити, покрівля – шифер, підлога – лінолеум та плитка, вікна та двері дерев’яні,
внутрішнє оздоблення стін – шпалери та масляна фарба, стеля – побілка, інженерні
комунікації – автономне опалення, електропостачання в неробочому стані. Дата
будівництва будівлі – 1976.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 560 800,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 672 960,00 грн, у т. ч. ПДВ –
112 160,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: 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
приватизації (нерухомого майна) у встановленому законодавством порядку.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 67 296,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації 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’єктів приватизації з урахуванням ПДВ.
Кінцевий термін приймання заяв – 03 листопада 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 07.11.2017 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, зі змінами.
Заяви 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.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єктів державної власності
Адреса об’єктів: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1.
Балансоутримувач об’єктів: Приватне акціонерне товариство «Наукововиробниче об’єднання «Етал», 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1, код за ЄДРПОУ 05814256.
Назва об’єкта № 1: установка СО 169, реєстровий номер 5814256.20.
ААВАГЕ117.
Відомості про об’єкт: рік випуску – 1989. Установка комплектна, необхідне
проведення ревізії всіх механізмів. Стан – задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 13 020,00 грн, ПДВ – 2 604,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 15 624,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
1 562,40 грн.
Назва об’єкта № 2: малярний агрегат СО-154, реєстровий номер
5814256.20.ААВАГЕ118.
Відомості про об’єкт: перебуває на складському зберіганні з 1989 року, рік
випуску – 1988. Агрегат комплектний, необхідне проведення ревізії всіх механізмів. Стан – задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 29 090,00 грн, ПДВ – 5 818,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 34 908,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
3 490,80 грн.
Назва об’єкта № 3: малярна станція СО, реєстровий номер 5814256.20.
ААВАГЕ119.
Відомості про об’єкт: перебуває на складському зберіганні з 1989 року. Станція
комплектна, тривалий час не була задіяна в роботі, необхідне проведення ревізії
всіх механізмів. Загальний стан – задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 53 250,00 грн, ПДВ – 10 650,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 63 900,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
6 390,00 грн.
Умови продажу: після укладення договору купівлі-продажу подальше використання об’єкта визначає покупець.
Покупець бере на себе витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Продаж об’єктів здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462,
ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок
№ 37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
податковий номер 13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 06 листопада 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів» (http://www.nmac.net.ua) 10 листопада 2017 року.
Час початку торгів по об’єкту № 1 – установка СО 169, реєстровий номер
5814256.20.ААВАГЕ117 – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових
пропозицій) – 13.00.
Час початку торгів по об’єкту № 2 – малярний агрегат СО-154, реєстровий
номер 5814256.20.ААВАГЕ118 – 13.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 15.00.
Час початку торгів по об’єкту № 3 – малярна станція СО, реєстровий номер
5814256.20.ААВАГЕ119. – 15.00, час закінчення аукціону (внесення цінових
пропозицій) – 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за
№ 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
www.nmac.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу філії «Кіровоградський аукціонний
центр» Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс
308) 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.
Прийняття 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’єктами можна за місцем їх знаходження, в робочі дні отримати додаткову інформацію у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою:
25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 706, тел.: (0522) 33-25-79, 33-24-00.

18 жовтня 2017 року

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта № 1: окреме індивідуально визначене майно – теплохід
«Г. Татарченко».
Адреса: Карантинний острів, 1, м. Херсон, 73000.
Балансоутримувач об’єкта: Комунальна судноплавна компанія «Київ».
Відомості про об’єкт: тип судна – пасажирський теплохід, призначення судна – пасажирські перевезення, матеріал корпусу – алюмінієво-магнієвий сплав,
пасажироємність – 71 особа, габаритні розміри судна: довжина – 27,6 м, ширина – 6,4 м, висота – 4,0 м (від рівня води при ході на крилах), осадка – 2,1 м, 1,1 м
(на крилах), водотоннажність – 28 тонн.
Об’єкт перебуває у непридатному до експлуатації стані – відсутні двигуни та
гвинти, навісне та навігаційне обладнання.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 227 738,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 273 285,60 грн. ПДВ –
45 547,60 грн.
Сума грошових коштів 27 328,56 грн, що становить 10 % початкової ціни об’єкта,
вноситься на рахунок одержувача – РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі, р/р № 37317082001233, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача –
Державна казначейська служба України, МФО 820172.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі (просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000, тел. (0552)
22-44-44).
Назва об’єкта № 2: окреме індивідуально визначене майно – теплохід
«Восход-21».
Адреса: Карантинний острів, 1, м. Херсон, 73000.
Балансоутримувач об’єкта: Комунальна судноплавна компанія «Київ».
Відомості про об’єкт: тип судна – пасажирський теплохід, призначення судна – пасажирські перевезення, матеріал корпусу – алюмінієво-магнієвий сплав,
пасажироємність – 71 особа, габаритні розміри судна: довжина – 27,6 м, ширина – 6,2 м, висота – 4,0 м (від рівня води при ході на крилах), осадка – 2,1 м, 1,1 м
(на крилах), водотоннажність – 28 тонн.
Об’єкт перебуває у непридатному до експлуатації стані – відсутні двигуни та
гвинти, навісне та навігаційне обладнання.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 264 802,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 317 762,40 грн. ПДВ –
52 960,40 грн.
Сума грошових коштів 31 776,24 грн, що становить 10 % початкової ціни об’єкта,
вноситься на рахунок одержувача – РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі, р/р № 37317082001233, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача –
Державна казначейська служба України, МФО 820172.
Умови продажу та експлуатації об’єктів: сплата ціни продажу за об’єкти приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договорів купівлі-продажу; подальше використання об’єкта визначає
покупець; експлуатацію об’єктів здійснювати відповідно до санітарних, технічних,
пожежних та екологічних норм; подальше відчуження та передача в заставу в період контролю регіональним відділенням за виконанням умов договорів купівліпродажу здійснювати виключно за погодженням з органом приватизації із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем
на момент такого відчуження.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму
(17,00 грн) та кошти під час розрахунку за придбані об’єкти приватизації вносяться
на рахунок одержувача – РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі,
р/р № 37183003000014, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача – ГУДКУ в
Херсонській області, МФО 852010.
Аукціони в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 07.11.2017 о 10.00 до 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 03.11.2017 о 17.00.
Аукціони в електронній формі проводяться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються
в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу:
auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі Українська універсальна
біржа (вул. Шевченка, 52, м. Полтава, 36039) оригінали заяв на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єктів малої приватизації.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктами приватизації можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати на Українській універсальній біржі (вул.
Шевченка, 52, м. Полтава, 36039, тел. (0532) 56-00-37) та в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі (просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, м. Херсон,
73000, тел. (0552) 22-44-44).

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення в будівлі тракторної бригади (лазня,
душова) загальною площею 12,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 20120, Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Філіція, вул. Молодіжна, 11/1.
Інформація про об'єкт: нежитлові приміщення загальною площею 12,3 м2, а
саме: душова (літ. А-1) площею 5,5 м2; лазня (літ. а) площею 6,8 м2, є частиною
приміщень у будівлі тракторної бригади, 1965 року побудови. Об’єкт розташований поза межами с. Філіція. Приміщення не мають окремого входу, потребують

капітального ремонту. Під’їзні шляхи ґрунтові, не мають твердого покриття. До
будівлі підведені мережі електропостачання, водопостачання, каналізації, опалення відсутнє. Об’єкт не використовується. Загальний фізичний стан – задовільний.
Фізичний знос – 38,25 %.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна без ПДВ – 4 220,00 грн, ПДВ – 844,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 5 064,00 грн.
Умови продажу та експлуатації: подальше призначення та використання
об’єкта покупець визначає самостійно; питання використання земельної ділянки
під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним
законодавством після підписання акта передачі об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37184006000007, в ГУ ДКСУ
у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ
ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 506,40 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни
об’єкта приватизації – нежитлові приміщення в будівлі тракторної бригади (лазня,
душова) загальною площею 12,3 м2, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 13 листопада 2017
року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 17 листопада 2017 року, час початку торгів (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом 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 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) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року №772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за №400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер з 9.00
до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.00 по 16.00. Телефон для довідок
(0472) 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

ЧЕРHІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
державної власності – єдиного майнового комплексу
Новодністровської державної швейно-трикотажної фабрики
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс Новодністровської державної
швейно-трикотажної фабрики.
Балансоутримувач: Новодністровська державна швейно-трикотажна фабрика.
Код за ЄДРПОУ 25077191.
Місцезнаходження об’єкта: 60236, м. Новодністровськ, Сокирянський р-н,
Чернівецька обл.
Види діяльності об’єкта: виробництво швейних, трикотажних виробів та виробів з текстилю, роздрібна та оптова торгівля тканинами.
Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять 417 од.
основних засобів, у т. ч: транспортні засоби – 2 од., інші необоротні активи – 415
од. Будівлі та споруди у підприємства відсутні. Основні засоби та запаси підприємства зберігаються в орендованому складі.
Відомості про земельну ділянку: –.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2005 р., продукція не випускається. Станом на 30.06.2017
кредиторська заборгованість становить 240,7 тис. грн; дебіторська – немає;
непокритий збиток минулих років – 537,8 тис. грн; обсяг власного капіталу підприємства є від’ємним значенням і становить (–) 44,3 тис. грн; баланс активів і
пасивів – 196,4 тис. грн.
За останні три роки підприємство нерентабельне.
Викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище,
утворення і розміщення відходів у підприємства немає.
Чисельність працюючих: 1 особа (в. о. директора – 1).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 7 840,00 грн. ПДВ –
1 568,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 9 408,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець.
2. Недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи
уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті
40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та
статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців від дати переходу права власності.
3. Новий власник стає правонаступником усіх прав та обов’язків підприємства.
4. Погашення кредиторської заборгованості підприємства, у т. ч.: із заробітної плати; перед бюджетом та Пенсійним фондом України в сумі, яка складеться
на дату купівлі-продажу відповідно до офіційної інформації податкового органу та
Пенсійного фонду України; іншої заборгованості протягом 36 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу.
5. Створення безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві.
6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
в період чинності зобов’язань здійснюється за погодженням з державним органом
приватизації із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов’язань,
не виконаних покупцем на момент такого відчуження.
7. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
8. У встановленому чинним законодавством порядку покупець зобов’язаний
здійснити державну реєстрацію припинення Новодністровської державної швейнотрикотажної фабрики шляхом її реорганізації протягом 18 місяців від дня переходу
до покупця права власності на об’єкт приватизації.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 940,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Аукціон в електронній формі буде проведено 10.11.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на
електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 06.11.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Необхідна інформація розміщена на сторінці регіонального відділення: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів – легковий автомобіль ВАЗ 2107 та
причіп «Турист» колишнього Українського державного підприємства управління по
комплектуванню будов машинобудівного комплексу «Укрмашкомплект».
Місцезнаходження об’єкта: Київська обл., с. Білогородка, санаторій «Лісова поляна».
Балансоутримувач: ОП «Укрмашкомплект», код за ЄДРПОУ 01886709, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4б.
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Відомості про об’єкт: автомобіль: реєстраційний № 29713 КА; рік випуску – 1995;
дата реєстрації: 10.09.1996; марка: ВАЗ; модель: 2107; тип: легковий седан – В; номер шасі (кузова, рами): ХТА210740Т0938571; повна маса – 1 460 кг; об’єм двигуна –
1600; пробіг: 700 000 км; техогляд: 2007 рік (автомобіль з 2008 року не експлуатувався, двигун в неробочому стані, значні ураження корозією; коробка передач потребує
діагностики та ремонту; ходова частина – значні ураження корозією; покришки, протектори зношені, потребують заміни; оббивка салону – значні забруднення, пошкодження, потертості, розриви; кузов – кузові складові КТЗ відновлювалися ремонтом
(три і більше складових кузова), пошкодження корозією на значних ділянках, спостерігаються наскрізні корозійні руйнування; електрообладнання потребує відновлення, акумулятор відсутній; тормозна система: ремонт гальмівних валів, ремонт КТЗ
та КТП, гальмівних дисків та барабанів, проведення ремонту гідравлічних систем).
Транспортний засіб несправний, не на ходу, потребує повної заміни кузова, двигуна,
протекторів, капремонту ходової частини та електрообладнання;
автопричіп ШКЗ-01 «Турист»: реєстраційний № КІ 8815; рік випуску –1993;
дата реєстрації: 01.04.1993; марка: ШЗК-01; модель: «Турист»; тип: причіп; номер
шасі (кузова, рами): 21375; розміри: 119х192х32; вантажопідйомність – 300 кг;
техогляд: 2007 рік. Кузов (елементи кузова) – пошкодження корозією на значних
ділянках; рама, вісь, ресори – значні ураження корозією; покришки, протектори
зношені, потребують заміни; фарбування кузова – численне відшарування фарби
на значних ділянках; крила уражені корозією, мають деформацію). Транспортний
засіб несправний, не на ходу, потребує ремонту.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 22 002,83 грн.

Продаж об’єктів групи Д
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-49

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта незавершеного
будівництва державної власності – розчинно-бетонного вузла
(разом із земельною ділянкою)
Назва об’єкта: розчинно-бетонний вузол.
Місцезнаходження: вул. Львівська, 87б, м. Червоноград, Львівська обл.
Балансоутримувач: відсутній, об’єкт повернений у державну власність.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт розташований на відстані 0,5 км від основної магістралі у периферійній частині м. Червонограда. Під’їзна
дорога асфальтована. Роботи по водо-, тепло-, електропостачанню, каналізації,
благоустрою території не проводились. Спостерігається пошкодження та часткове
руйнування наявних конструктивних елементів. Об’єкт являє собою споруду каркасного типу прямокутної форми розміром 40,45 х 18,9 м. Наявні залізобетонні
фундаменти стаканного типу, влаштовані монолітні з/б резервуари прямокутної
форми, каркас із з/б конструкцій: поперечних рам зі збірних з/б колон і несучих
елементів покриття (ферм), часткове вертикальне заповнення силікатною цеглою
та стіновими панелями, покриття споруди (з/б панелі) повністю відсутнє. Об’єкт не
законсервований, розташований на відкритій, не огородженій земельній ділянці,
не охороняється, руйнується під дією атмосферного впливу.
Ступінь будівельної готовності: 38 %.
Земельна ділянка: площа – 3 428,0 м2. Кадастровий номер 4611800000:06:002:0058.
Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони
та іншого призначення. Земельні сервітути: відсутні.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 1 026 804,00 грн
(один мільйон двадцять шість тисяч вісімсот чотири гривні), у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 623 363,00 грн (шістсот двадцять три тисячі триста
шістдесят три гривні), земельної ділянки – 403 441,00 грн (чотириста три тисячі
чотириста сорок одна гривня).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ –1 232 164,80
грн (один мільйон двісті тридцять дві тисячі сто шістдесят чотири гривні
80 копійок), у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 748 035,60 грн (сімсот
сорок вісім тисяч тридцять п’ять гривень шістдесят копійок), земельної ділянки –
484 129,20 грн (чотириста вісімдесят чотири тисячі сто двадцять дев’ять гривень
двадцять копійок).
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його
в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту
підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом
із земельною ділянкою.
2. Подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної
ділянки, на якій розташований об’єкт, можливе лише за умови збереження для
нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням.
3. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта.
4. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно
з чинним законодавством.
5. Протягом півроку після підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним законодавством України.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
купівлі-продажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону,
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу
участь у цьому аукціоні.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Грошові кошти у розмірі 123 216,48 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070;
банк одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок № 37180500900001,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070;
банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
Аукціон в електронній формі 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 р. за
№ 1147/27592 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 10 листопада 2017 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 06 листопада 2017 року
до 16.00 включно.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви
на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж,
затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
24-квартирного житлового будинку
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – 24-квартирний житловий будинок.
Адреса об’єкта: 3 пров. Червоної, 57б, м. Ромни, Сумська обл.
Балансоутримувач: ВАТ «Роменське АТП-15948».
Інформація про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт являє собою
3-поверхову будівлю з червоної цегли з підвалом. Фундаменти блочні, перекриття –
залізобетонні плити, покриття даху зруйновано. Внутрішні цегляні перегородки та
лоджії частково розібрані. Вікна, двері та внутрішнє оздоблення відсутнє.
Об’єкт розташований у периферійній зоні м. Ромни. Будівництво розпочато
у 1991 році, припинено у 1995 році через брак коштів. Рівень будівельної готовності – 30 %. На даний час об’єкт не охороняється, роботи з консервації не виконувались.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,4804 га. Кадастровий номер
5924182300:02:001:0033. Цільове призначення: для індивідуального житлового,
гаражного і дачного будівництва. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 502 100,00 грн, ПДВ – 300 420,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 802 520,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести
його в експлуатацію протягом 5 років з моменту підписання акта прийманняпередавання з можливістю зміни його цільового призначення; виконувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час
добудови об’єкта та введення його в експлуатацію; подальше відчуження об’єкта
можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта зобов’язань,
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Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  – 26 403,39
грн. ПДВ – 4 400,56 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання групи інвентарних об’єктів
визначає покупець.
Засоби платежу – грошові кошти.
Переможець аукціону (покупець) виплачує організатору – Товарній біржі «Київська агропромислова біржа» за проведення аукціону витрати у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ») та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації та ПДВ вносяться на р/р
№ 37184000014093 в ДКСУ у м. Києві, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19030825,
одержувач: РВ ФДМУ по м. Києву.
Грошові кошти у розмірі 2 640,34 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37313080214093 в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 19030825, одержувач: РВ ФДМУ по м. Києву (призначення платежу:
«10% від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 2 640,34 грн»).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Київська агропромислова біржа» 10 листопада 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 15.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 06 листопада 2017
року до 17.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Київська агропромислова біржа» на веб-сайті організатора аукціону: www.visnik.kiev.ua та https://kapb.
in.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржи «Київська агропромислова біржа»
(01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 5) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з групою інвентарних об’єктів можна за адресою: Київська обл.,
с. Білогородка, санаторій «Лісова поляна», понеділок – п’ятниця з 9.00 до 16.00 з
дозволу РВ ФДМУ по м. Києву.
Отримати додаткову інформацію можна в РВ ФДМУ по м. Києву, адреса: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 331, понеділок – четвер з 9.00 до 17.00, п’ятниця – з
9.00 до 15.30; телефон для довідок 281-00-35.

визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу
приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Грошові кошти в розмірі 180 252,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації 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 приватизації.
Кінцевий термін приймання заяв – 02 листопада 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 06 листопада 2017 року
Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 14.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 16.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592, зі змінами.
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.

бетонних навісних панелей, частково стінові панелі відсутні. Внутрішні перегородки
відсутні; віконні та дверні прорізи не заповнено; покриття підлог відсутнє; зовнішнє
та внутрішнє оздоблення стін та стель не виконано. Інженерні комунікації на земельній
ділянці доступні. Асфальтовані під’їзні шляхи. Об’єм недобудови – 4134 м3. Фізичний
стан задовільний. Фізичний знос – 39 %. Ступінь будівельної готовності – 34 %.
Земельна ділянка: загальна площа – 0,8341 га, кадастровий номер
7110136700:05:003:0078, цільове призначення: для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості. Обмеження та обтяження: земельна ділянка площею 0,0122 га – охоронна зона діючих інженерних комунікацій; земельна
ділянка площею 0,0026 га – інші земельні сервітути.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 4 721 900,00 грн, у
т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 3 077 100,00 грн (три мільйони сімдесят
сім тисяч сто гривень 00 копійок); земельної ділянки – 1 644 800,00 грн (один мільйон шістсот сорок чотири тисячі вісімсот гривень 00 копійок), ПДВ – 944 380,00 грн
(дев’ятсот сорок чотири тисячі триста вісімдесят гривень 00 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 5 666 280,00
грн, у т. ч. об’єкт незавершеного будівництва – 3 692 520,00 (три мільйони шістсот дев’яносто дві тисячі п’ятсот двадцять гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;
земельної ділянки – 1 973 760,00 грн (один мільйон дев’ятсот сімдесят три тисячі
сімсот шістдесят гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його
в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом із
земельною ділянкою.
2. Забезпечувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта приватизації.
3. У разі добудови об’єкта незавершеного будівництва за призначенням, що
належить до громадського призначення, обов’язково створити сприятливі умови
для життєдіяльності та потреб осіб з обмеженими можливостями.
4. Використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення, у
випадку необхідності самостійно вирішувати питання щодо зміни її цільового призначення згідно з чинним законодавством України.
5. Подальше відчуження та передача в заставу об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови
збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань,
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу
приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням; у разі невиконання умов
продажу договір купівлі-продажу підлягає розірванню в установленому законодавством порядку, при цьому покупець, з яким розірвано договір купівлі продажу,
повертає об’єкт приватизації в державну власність за актом приймання-передачі,
а також відшкодовує державі збитки, завдані невиконанням умов договору.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007, банк
в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: плата за реєстрацію
заяви на участь в аукціоні, без ПДВ).
Грошові кошти в розмірі 566 628,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Держана казначейська служба України (призначення платежу: 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, без ПДВ).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 13 листопада 2017
року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 17 листопада 2017 року, час початку торгів (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 на сайт 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, 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).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер з 9.00
до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.00 по 16.00. Телефон для довідок
(0472) 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва державної власності –
одноквартирного житлового будинку № 1 (під розбирання)
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий
будинок № 1 (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: Сумська обл., Сумський р-н, смт Низи, вул. 30 років Перемоги, 21.
Балансоутримувач: відсутній.
Інформація про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт являє собою фундамент стрічковий монолітний бетонний, який слугує стінами підвалу висотою
2,3 м. Фундамент облаштований під розміщення підвалу на три приміщення. Поруч
з фундаментом знаходяться залишки керамзитобетонних стін будинку. Ґрунт виїмки будівельного котловану не вивозися, розміщений в межах земельної ділянки
на площі 550,0 м2. Будівництво об’єкта розпочате у 1983 році. Будівництво не завершене і припинене в 1989 році через відсутність коштів. Проектна документація
не збереглася. Інженерні мережі до будівництва не підведені.
Об’єкт розташований в південній периферійній частині населеного пункту,
має пішохідну та автотранспортну доступність. Вулиця має тверде покриття, забезпечена такими інженерними комунікаціями: електрифікація, газифікація, централізоване водопостачання.
На даний час об’єкт не охороняється, роботи з консервації не проводились.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа забудованої земельної ділянки – 1 224,0 м2, у т. ч. під будівлею – 107,0 м2. Кадастровий номер
5924755500:05:004:0150. Цільове призначення: для індивідуального житлового,
гаражного і дачного будівництва. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ –
12 535,00 грн, у т. ч. ціна об’єкта незавершеного будівництва – 1,00 грн; ціна
земельної ділянки, на який розташований об’єкт незавершеного будівництва, –
12 534,00 грн. ПДВ – 2 507,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою з
урахуванням ПДВ – 15 042,00 грн, у т. ч. ПДВ – 2 507,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити розбирання об’єкта незавершеного будівництва протягом трьох
років з моменту підписання акта приймання-передачі.
2. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час розбирання об’єкта.
3. Подальше відчуження об’єкта та земельної ділянки, на якій розташований
цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 1 504,20 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації 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 приватизації.
Кінцевий термін приймання заяв – 02 листопада 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 06 листопада 2017 року
Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 12.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.092015 за № 1147/27592, зі змінами.
Заяви 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 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом приватизації 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.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта незавершеного
будівництва державної власності – цеху № 45 Черкаського заводу
телеграфної апаратури (разом із земельною ділянкою)
Назва об’єкта приватизації: цех № 45 Черкаського заводу телеграфної апаратури разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: вул. Сумгаїтська, 1, м. Черкаси, 18000.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: шестиповерхова недобудована будівля з підвалом (в плані
літ. 2Б, пд.) та огорожа 11-12. Початок будівництва – 1988 рік, припинення – травень
1993 року. Конструктивні рішення: каркас залізобетонний рамний; фундаменти: залізобетонні – під колони, стрічкові залізобетонні – під зовнішні стіни; покриття та перекриття – пустотні та ребристі плити; балки металеві та залізобетонні; сходові марші
відсутні. Зовнішні стіни 1-го поверху виконано з силікатної цегли товщиною 510 мм,
над прорізами влаштовано залізобетонні перемички. Інші зовнішні стіни виконано з

ЧЕРHІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
під розбирання об’єкта незавершеного будівництва державної
власності – молочно-тваринницької ферми на 200 голів великої
рогатої худоби, що перебувала на балансі ТОВ «Олексіївське»
(державну реєстрацію товариства припинено)
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
молочно-тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби, що перебувала
на балансі ТОВ «Олексіївське» (державну реєстрацію товариства припинено).
Місцезнаходження об’єкта: вул. Б. Хмельницького, 21а, с. Новоолексіївка, Сокирянський р-н, Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – молочнотваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби розташований на околиці
села Новоолексіївка, на відстані 100 м до дороги місцевого значення.
На будівельному майданчику розпочате будівництво:
1. Родильна на 25 корів з приміщенням для молодняку на 220 голів – не завершена будівництвом одноповерхова будівля Н-подібної форми. Частково змонтований фундамент правого та лівого блоків та стіни висотою близько 1 м. Технічний
стан – незадовільний.
2. Корівник на 200 голів – не завершена будівництвом будівля Н-подібної форми, що складається з двох дворядних корівників на 100 корів кожний, між якими
знаходиться молочний блок. Змонтований фундамент, стіни, колони. На правому
корпусі корівника змонтовані прогони. Технічний стан – незадовільний.
3. Кормоцех – не завершена будівництвом двоповерхова прямокутна будівля.
Зведений фундамент, зроблена кладка стін, на 1-му поверсі змонтовані перемички,
на 2-му поверсі не закінчена кладка стін. Технічний стан – незадовільний.
4. Санпропускник на 15 осіб – зведено фундамент, виконана кладка стін, внутрішні перегородки, змонтовано та накрито дах з шиферу. Внутрішні та зовнішні
поверхні стін частково оштукатурені. Технічний стан – незадовільний.
Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не охороняється, огорожа відсутня.
На будівельному майданчику є придбані для об’єкта незавершеного будівництва матеріали, вироби, конструкції, завезені на майданчик і не використані для
будівництва, зокрема, залізобетонні балки – 2 шт., які знаходяться біля кормоцеху. Балки тривалий час знаходились на відкритому будівельному майданчику,
тому використання їх за призначенням без технічних випробувань неможливе та
економічно недоцільне. Технічний стан об’єкта – незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка сільськогосподарського
призначення окремо не відведена. Орієнтовна площа земельної ділянки всього –
0,8459 га, у т. ч. під забудовою – 0,2620 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 31 723,00 грн
(тридцять одна тисяча сімсот двадцять три гривні 00 коп.), у т. ч.: не завершених
будівництвом будівель молочно-тваринницької ферми на 200 голів великої рогатої
худоби – 31 223,00 грн (тридцять одна тисяча двісті двадцять три гривні 00 коп.);
матеріалів, виробів і конструкцій, завезених на будівельний майданчик для об’єкта
незавершеного будівництва і не використаних для будівництва, – 500,00 грн
(п’ятсот гривень 00 коп.).
ПДВ – 6 344,60 грн (шість тисяч триста сорок чотири гривні 60 коп.).
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Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 38 067,60 грн
(тридцять вісім тисяч шістдесят сім гривень 60 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний розібрати об’єкт незавершеного будівництва та привести земельну ділянку, на якій розташований об’єкт, в належний стан (провести
рекультивацію) відповідно до вимог чинного законодавства протягом 3 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва.
2. Під час розбирання об’єкта незавершеного будівництва забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
3. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту закінчення розбирання та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівліпродажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору.
4. Подальше використання земельної ділянки після розбирання об’єкта незавершеного будівництва покупець визначає самостійно відповідно до цільового
призначення згідно з вимогами чинного законодавства України.
5. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливі лише за
умови збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором

Продаж об’єктів групи Е
Управління конкурсного продажу, т. 200-35-29
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській області про прийняття рішення
про приватизацію об’єкта групи Е
Відповідно до наказу РВ ФДМУ по Дніпропетровській області від 13.09.2017
№ 12/01-94-РП «Про прийняття рішення щодо приватизації державного пакета
акцій ПрАТ «Об’єднана інжинірингова компанія» (код за ЄДРПОУ 20272048)» прийнято рішення про приватизацію державної частки, що належить Регіональному
відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, в статутному капіталі ПрАТ «Об’єднана інжинірингова компанія», що становить 0,99 %
статутного капіталу товариства.
Найменування товариства
Місцезнаходження
ПрАТ «Об’єднана інжинірингова компанія»
просп. Дмитра Яворницького (К. Маркса), 67а,
(код за ЄДРПОУ 20272048)»
м. Дніпро, 49000

ЗАКАРПАТСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності – державної частки
у статутному капіталі ТзОВ «Липчанблок» розміром 22,5 %
Найменування: державна частка у статутному капіталі ТзОВ «Липчанблок»
розміром 22,5 %.
Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 22098117.
Місцезнаходження товариства: 90415; Закарпатська обл., Хустський р-н,
с. Липча, вул. Вакарова, 54.
Розмір статутного капіталу: 5 364 890,00 гривень.
Розмір частки, запропонованої до продажу: 22,5 %.
Номінальна вартість частки: 1 207 100,00 гривень.
Основні види діяльності: виробництво цегли, черепиці та інших будівельних
виробів із випаленої цегли.
Середньооблікова чисельність працюючих: 2 особи.
Показники економічної діяльності за останні три роки
Показник
2015 р.
2016 р.
6 місяців 2017 р.
Баланс активів і пасивів, тис.грн
34584,5
34227,1
34241,3
Рентабельність діяльності, %
-4,320
-6,600
-1,210
Вартість власного капіталу, тис.грн
475,2
-301,7
-654,1
Чистий прибуток (збиток), тис.грн
(637,2)
(776,9)
(352,4)
Обсяг реалізованої продукції, тис.грн
147,5
117,7
289,1

купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 3 806,76 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 10 листопада 2017 року
Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на

електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом 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: 06 листопада 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.

ТзОВ «Липчанблок» передано в постійне користування земельну ділянку
(с. Липча, ур. Полінець) загальною площею 2,8 га для розташування виробничої бази та в орендному користуванні земельна ділянка під кар’єром загальною
площею 9,324 га.
Виробнича діяльність підприємства припинена з 01.12.2011.
Початкова ціна продажу державної частки: 1 246 536,00 (один мільйон
двісті сорок шість тисяч п’ятсот тридцять шість грн 00 коп.) гривень.
Засоби платежу – грошові кошти.
Умови продажу об’єкта приватизації:
у встановлений договором строк сплатити ціну продажу об’єкта; у встановлений договором строк прийняти об’єкт; надавати продавцю необхідні документи,
відомості, матеріали тощо про виконання умов договору. Не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю за виконанням умов договору; подальше відчуження
та передача в заставу покупцем об’єкта в період чинності умов договору здійснюється за погодженням продавця із забезпеченням переходу до нового власника
всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження.
В аукціоні з продажу державної частки у статутному капіталі ТзОВ «Липчанблок»
мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації
згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
До участі в аукціоні не допускаються юридичні та фізичні особи, визначені в
частині 3 статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна», а саме:
юридичні особи, власником більш як 25% акцій (часток, паїв), яких є держава Україна;
юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або
кінцевим бенефіціарним власником (контролером), яких є резидент держави,
визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана
Верховною Радою України державою-агресором; органи державної влади; працівники державних органів приватизації; державні господарські об’єднання, державні
холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії
та підприємства; особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не
співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;
особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, кінцевим
бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій частині,
або є пов’язаними особами таких осіб:
юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній
Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано
санкції відповідно до законодавства;
фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави,
визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства.
Також не допускаються до участі в аукціоні особи, щодо яких застосовані санкції
відповідно до вимог Указу Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017,
яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від
28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій) та Закону України «Про санкції».

Потенційні покупці – юридичні особи зобов’язані подати до державного органу
приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасників.
Разом із заявою для участі у аукціоні подаються:
інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інте
ресах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому
числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) відповідно
до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; для потенційних покупців – фізичних осіб –
довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи
(податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація
про фінансово-майновий стан.
Відповідальність за недостовірність, неповноту поданого документа та
обов’язок довести своє право на придбання об’єктів державної власності покладається на покупця.
Для участі в аукціоні потенційний покупець сплачує:
реєстраційний внесок для участі у аукціоні у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 грн, вноситься на р/р
№ 37182500900001 в ГУДКСУ по Закарпатській області, одержувач – РВ ФДМУ
по Закарпатській області, код за ЄДРПОУ 22111310, МФО 812016. Призначення
платежу: реєстраційний внесок для прийняття участі у аукціоні з продажу державної частки ТзОВ «Липчанблок»;
грошові кошти в розмірі 124 653,60 грн (сто двадцять чотири тисячі шістсот
п’ятдесят три грн 60 коп.), що становить 10 % початкової ціни продажу державної частки, перераховуються на на р/р № 37316006018418 в ДКСУ, МФО 820172,
одержувач – РВ ФДМУ по Закарпатській області, код за ЄДРПОУ 22111310. Призначення платежу: внесок грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни з продажу державної частки ТзОВ «Липчанблок».
Аукціон буде проводитись відповідно до Порядку здійснення підготовки до
приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах
господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на території
України або за її межами, затвердженого наказом ФДМУ від 22.05.2012 № 723 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.06.2012 за № 937/21249.
Заява та документи, обов’язкові для всіх заявників на участь в аукціоні приймаються з дня публікації цієї інформації у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до
15.45 за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 06 листопада 2017
року до 17.00.
Аукціон буде проведено 10 листопада 2017 р. об 11.00 за адресою:
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Закарпатська обл., Хустський
р-н, с. Липча, вул. Вакарова, 54.
Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Закарпатській області (м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315; телефон для довідок в Ужгороді: (0312) 61-38-83.

конкурси з відбору розробників документації із землеустрою
СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про проведення конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із земле
устрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою.
Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташовано державне майно – будівля магазину. Місцезнаходження
об’єкта: Сумська обл., смт Краснопілля, пров. Привокзальний, 9.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,02 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 14.11.2002
№ 2012, Рішення сесії Краснопільської селищної ради від 30.09.2016 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі».
Конкурс відбудеться 07.11.2017 о 13.00 за адресою РВ ФДМУ по Сумській області: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2. Місце
знаходження комісії: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській
області. Телефон для довідок (0542) 36-11-32.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Сумській області у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На
конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта
та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи
з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідній орган державної податкової служби
і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про
присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної
особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам,
встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації
із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які
має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені
за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення) для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Останній день подання конкурсної документації – 30.10.2017 до 17.00.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області (кімната 9).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про проведення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою
з метою продажу об’єктів приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із земле
устрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (встановлення розміру та меж земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки
з суміжними землевласниками та землекористувачами, закріплення меж земельної
ділянки межовими знаками, проведення робіт з присвоєння кадастрового номера
земельній ділянці, отримання витягу з Державного земельного кадастру).
Дані про об’єкти землеустрою.
1. Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт
незавершеного будівництва – житловий будинок. Місцезнаходження об’єкта:
Сумська обл., Роменський р-н, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 61.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,18 га.
2. Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт
незавершеного будівництва – житловий будинок. Місцезнаходження об’єкта:
Сумська обл., Роменський р-н, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 60.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,18 га.
3. Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт
незавершеного будівництва – житловий будинок. Місцезнаходження об’єкта:
Сумська обл., Роменський р-н, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 59.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,18 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: накази ФДМУ від 24.10.2006
№ 1623 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку» та від 31.07.2017 № 1245 «Про
внесення змін у додаток № 1 до наказу ФДМУ від 24.10.2006 № 1623 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт
із землеустрою: технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж
в натурі (на місцевості) під об’єктом державної власності, погоджена та затверджена у встановленому порядку; витяг з Державного земельного кадастру про
присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи,
необхідні для продажу земельної ділянки.
Умови конкурсу: претендентам на участь у конкурсі необхідно подати до РВ
ФДМУ по Сумській області конкурсну документацію у запечатаному конверті, на
якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців
робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із земле-

устрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідній орган державної податкової служби
і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про
присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної
особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам,
встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації
із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які
має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені
за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення) для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Останній день подання конкурсної документації – 08.11.2017 до 17.00.
Конкурс відбудеться 16.11.2017 о 13.00 за адресою РВ ФДМУ по Сумській області: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2. Місце
знаходження комісії: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській
області. Телефон для довідок (0542) 36-11-32.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області (кімн. 9).

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою
Відповідно до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із земле
устрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 (зі змінами), у РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області 28 вересня 2017 року відбувся конкурсний
відбір виконавців робіт із землеустрою з метою формування земельних ділянок
під окремо розташованими об’єктами приватизації, а саме:
об’єкт державної власності групи Ж – «Сірководнева лікувальня» за адресою:
м. Дніпро, просп. Свободи, 2а, що обліковується на балансі ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ»;
об’єкт державної власності групи А – будівля овочесховища літ. А-1 з прибудовами – літ. А1 – 1, А2 – 2 загальною площею 1 083,4 м2, вентшахтою літ. а1-1, ґанком літ. а, навісами – літ. А1, Б, воротами № 1, № 2 за адресою: м. Дніпро, просп.
Свободи, 187б, що обліковується на балансі ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ»;
об’єкт державної власності групи Ж – «Спортивний комплекс» за адресою:
м. Дніпро, просп. Свободи, 67Б, що обліковується на балансі ПАТ «Дніпропетровський трубний завод».
Рішенням комісії переможцем конкурсу по зазначених об’єктах визнано
ТОВ «Центр землеустрою та технічної інвентаризації» .
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Департамент орендних відносин, т. 200-34-39
Управління орендних відносин, т. 200-34-39

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

Назва органу
управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення
–
24631, Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. За- 1 078,1
890 511,00
2 роки 364 дні Розміщення навчальна 1-му та 2-му поверхах головного корпусу (літ. Е)
болотне, вул. Чоботарська (колишня Леніна), 1
ного закладу
найменування

1 Міністерство освіти 02539849, Заболотненське вище професійне училище № 31 ім. Д. К. Заболотного, 24631, Вінницька
і науки України
обл., Крижопільський р-н, с. Заболотне, вул. Чоботарська (колишня Леніна), 1, тел.: (04340) 2-86-21,
2-87-47

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Міністерство освіти
02070812, ДВНЗ «Приазовський державний технічний уніі науки України
верситет», 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Університетська, 7, тел.: (0629) 33-34-16, 44-63-74
2 Міністерство освіти
02070812, ДВНЗ «Приазовський державний технічний уніі науки України
верситет», 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Університетська, 7, тел.: (0629) 33-34-16
3 Міністерство енергети- 40835269, ВП «Шахта «Північна» ДП «Торецьквугілля», 85281,
ки та вугільної промис- Донецька обл., м. Торецьк, смт Північне, вул. Центральна,1,
ловості України
тел. (06247) 3-43-25

№
з/п

Назва органу
управління

18 жовтня 2017 року

найменування
Частина нежитлового приміщення коридору 1-го
поверху учбового корпусу
Нежитлові вбудовані приміщення 1-го поверху
учбового корпусу № 5

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
02070812.7. БДДМУФ053 Донецька область, м. Маріуполь,
7,0
27 500,00
1 рік
Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання послуг із ксевул. Гугеля, б. 10
рокопіювання документів та розміщення торговельного об’єкта з
продажу канцтоварів
02070812.1. БДДМУФ014 Донецька область, м. Маріуполь,
52,8
243 037,00
2 роки 11 місяців Розміщення шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів
вул. Університетська, б. 7
реєстровий номер майна

місцезнаходження

Частина нежитлового вбудованого приміщення
33839013.5. БЕУЯЖП358 Донецька область, м. Торецьк,
(9,0 м2) на висотній позначці 32,8 м, частина даху
смт Північне, вул. Центральна, б. 1
(12,0 м2) будівлі баштового копра ствола № 2

21,0

232 499,00

12 місяців

Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій,
які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку

№ 81-82 (1101-1102)

5
Продовження таблиці

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
загальна вартість майна за не- максимально можнайменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
контактний телефон)
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
4 Міністерство освіти
00173367, Дружківський технікум Донбаської державної ма- Нежитлові вбудовані приміщення підвального по- 02070789.2. ОКМЕМЛ189 84200, Донецька обл., м. Дружків92,5
170 100,00
2 роки 360 днів Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної
і науки України
шинобудівної академії, 84200, Донецька обл., м. Дружківка, верху будівлі учбового корпусу
ка, вул. Соборна, 32
групи, у навчальному закладі
вул. Соборна, 32 тел. (06267) 5-40-21
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».
№
з/п

Назва органу
управління

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою без ПДВ, грн
максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство освіти 00727966, Житомирський агротехнічний коледж, 10031, м. Жито- Трансформаторна підстанція 00727966.1.БЕШСНП6596
м. Житомир, вул. По41,41
53 243,00
До 3 років
Виробництво та постаі науки України
мир, вул. Покровська, 96, тел./факс 25-31-06
кровська, 96
чання теплової енергії
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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 київській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можмета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
1 Міністерство охорони 33949175, ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 5 Міністерства охорони здоров’я Украї- Нежитлове
Київська обл., м. Славутич,
18,0
89 280,00
2 роки 11 місяців Розміщення аптечного пункту
здоров’я України
ни», 07101, Київська обл., м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7, тел. (04579) 2-30-18
приміщення
вул.77- ї Гвардійської дивізії, 7
2 Державна казначей- 37838474, Управління Державної казначейської служби України у Бородянському районі Київської об- Нежитлове
37838474.1.АААГБД234 Київська обл., смт Бородянка,
13,8
56 018,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює обслуговуська служба України
ласті, Київська обл., смт Бородянка, вул. Шевченка, 3, тел. (04577) 5-37-63
приміщення
вул. Шевченка, 3
вання населення (ремонт комп’ютерної техніки)
3 Державне агентство
1033987, Бортницьке міжрайонне управління водного господарства ім. М. А. Гаркуші, 02088, м. Київ, Нежитлове
01033987.1.АААБГВ327 Київська обл., м. Бровари,
56,6
373 500,00
2 роки 11 місяців Провадження виробничої діяльності (виробництво меблів)
водних ресурсів України вул. Є. Харченка, 34, тел. (044) 563-12-37
приміщення
вул. Воїнів Афганців, 6
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

реєстровий номер
майна
–

найменування

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№ Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Міністерство освіти 02125131, Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Нежитлове приміщення одноповерхової будівлі
–
Луганська обл., м. Ста2,0
4 434,00
2 роки 11 місяців
Розміщення бані науки України
Шевченка», Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1 тел. (099) 128-51-05 їдальні з прибудовами (інв. № 10300038)
робільськ, пл. Гоголя, 1
станом на 31.07.2017
комата
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 93404, м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, РВ ФДМУ по Луганській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3
частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО 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)

1 Міністерство внутріш- 20760948, Медичний реабілітаційний центр МВС України «Перлина
ніх справ України
Прикарпаття», 82200, Львівська обл., м. Трускавець, вул. Степана
Бандери, 71, тел. (03247) 5-06-49

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна пло- вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
ща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
20760948.1.ЖЦНЛОВ040
Львівська обл., м. Труска201,1
1 524 000,00
2 роки 364 дні
Розміщення кафе, що здійснює продаж
вець, вул. С. Бандери, 71
станом на 31.08.2017
товарів підакцизної групи

реєстровий номер майна

Нежитлові приміщення у підвалі корпусу їдальні МРЦ

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 Миколаївській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
строк оренди
Нежитлове приміщення пекарні-майстерні;
085664073.24. АААКИБ629;
вул. Табірне поле,
24,7;
18 051,00;
2 роки 364 дні
Розміщення технологічного обладнежитлове приміщення холодильного обладнання;
085664073.24. АААКИБ630;
5, м. Миколаїв
18,6;
16 879,00;
нання, постачання теплової енергії
нежитлове приміщення корпусного відділення № 5 (жіночий корпус)
85664073.24. АААКИБ623
21,7
19 559,00
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ по Миколаївській області, 6-й поверх,
кімн. 37-38 та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел. (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.
У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Міністерство 08564067, ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор», вул. Лагерне поле, 5,
юстиції України м. Миколаїв, 54030, тел.: (0512) 37-83-39, 37-83-41
№ Назва органу
з/п управління

найменування

реєстровий номер майна

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
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження площа,
мета використання
майна
м2 ною оцінкою без ПДВ, грн вий строк оренди
1 Міністерство охорони 02010830, Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Гор- Частина тамбуру навчаль- 02010830.1.ААААЛА951 вул. Коцюбинсько1,5
8 820,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що відпусздоров’я України
бачевського Міністерства охорони здоров’я України», 46001, Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, тел. (0352) 25-09-29
ного корпусу № 7
го, 3, м. Тернопіль
кає продовольчі товари (розміщення кавомата)
2 Міністерство охорони 02010830, Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Гор- Частина холу навчального 02010830.1.ААААЛА952 вул. Глибока, 19а,
1,5
7 940,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що відпусздоров’я України
бачевського Міністерства охорони здоров’я України», 46001, Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, тел. (0352) 25-09-29
корпусу № 8
м. Тернопіль
кає продовольчі товари (розміщення кавомата)
3 Міністерство охорони 02010830, Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Гор- Частина сходової клітки 02010830.1.ААААЛА947 вул. Руська, 36,
1,5
14 620,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що відпусздоров’я України
бачевського Міністерства охорони здоров’я України», 46001, Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, тел. (0352) 25-09-29
навчального корпусу № 3
м. Тернопіль
кає продовольчі товари (розміщення кавомата)
4 Міністерство охорони 02010830, Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Гор- Частина підвального при- 02010830.1.ААААЛА956 вул. Живова, 5,
81,4
246 421,00
2 роки 11 місяців Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів
здоров’я України
бачевського Міністерства охорони здоров’я України», 46001, Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, тел. (0352) 25-09-29
міщення гуртожитку № 2
м. Тернопіль
підакцизної групи
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3
частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Міністерство внутріш- 40112144, Регіональний сервісний центр МВС в Херсонській об- Частина нежитлового приміщення на пер–
Херсонська обл., м. Нова КаховРозміщення відді5,0
29 520,00
2 роки 11 місяців
ніх справ України
ласті, 73034, м. Херсон, вул. Вишнева, 22, тел. (0552) 33-43-54 шому поверсі адміністративної будівлі
ка, просп. Дніпровський, 12
лення банку
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській 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)

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

реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди

мета використання

1 Міністерство еконо 00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науково- Частина підвального при–
бульв. Шевченка,
157,1
350 700,00
2 роки 11 місяців
Розміщення благодійної організації на площі, що не використовується
мічного розвитку
дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промис- міщення в п’ятиповерхо
205, м. Черкаси
для провадження підприємницької діяльності і становить не більш
і торгівлі України
ловості», бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, тел. (0472) 45-27-63
вому корпусі лабораторії
як 50 м2 та для частини площі, що перевищує 50 м2
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на
один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 02071240, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 58012, Частина приміщення коридору (Х) першого по- 02071240.1.АААККЖ190 м. Чернівці, вул. Небесної
2,0
35 336,00
На 2 роки 364 дні Розміщення торговельного автомата, що відпускає продоі науки України
м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2, тел.: (0372) 58-48-10, 58-48-11
верху будівлі гуртожитку № 3 (літ. А)
Сотні, 4
станом на 31.07.2017
вольчі товари (автомат питної води)
2 Міністерство освіти 02071240, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 58012, Частина приміщення кухні (1-13) першого по- 02071240.1.ХДОБКЕ 324 м. Чернівці, вул. Кутузова
2,0
35 336,00
На 2 роки 364 дні Розміщення торговельного автомата, що відпускає продоі науки України
м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2, тел. (0372) 58-48-10, 58-48-11
верху будівлі гуртожитку (літ. А)
Михайла Фельдмаршала, 6
станом на 31.07.2017
вольчі товари (автомат питної води)
3 Міністерство освіти 02071240, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 58012, Частина приміщення коридору (І) цокольного
02071240.1.АААККЖ 193 м. Чернівці, вул. Небесної
2,0
35 336,00
На 2 роки 364 дні Розміщення торговельного автомата, що відпускає продоі науки України
м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2, тел. (0372) 58-48-10, 58-48-11
поверху будівлі гуртожитку № 6 (літ. А)
Сотні, 4в
станом на 31.07.2017
вольчі товари (автомат питної води)
4 Міністерство освіти 02071240, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 58012, Частина приміщення коридору (ІІ) першого по- 02071240.1.АААККЖ 188 м. Чернівці, вул. Небесної
2,0
36 037,00
На 2 роки 364 дні Розміщення торговельного автомата, що відпускає продоі науки України
м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2, тел. (0372) 58-48-10, 58-48-11
верху будівлі гуртожитку № 5 (літ. А)
Сотні, 4б
станом на 31.07.2017
вольчі товари (автомат питної води)
5 Міністерство освіти 02071240, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 58012, Частина приміщення коридору (ІІ) першого по- 02071240.1.АААККЖ 189 м. Чернівці, вул. Небесної
2,0
36 037,00
На 2 роки 364 дні Розміщення торговельного автомата, що відпускає продоі науки України
м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2, тел. (0372) 58-48-10, 58-48-11
верху будівлі гуртожитку № 4 (літ. А)
Сотні, 4а
станом на 31.07.2017
вольчі товари (автомат питної води)
6 Міністерство освіти 02071240, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 58012, Частина приміщення вестибуля (1-48) першого
02071240.1.АААККЖ 191 м. Чернівці, вул. Небесної
2,0
36 037,00
На 2 роки 364 дні Розміщення торговельного автомата, що відпускає продоі науки України
м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2, тел. (0372) 58-48-10, 58-48-11
поверху будівлі гуртожитку № 2 (літ. А)
Сотні, 2а
станом на 31.07.2017
вольчі товари (автомат питної води)
7 Міністерство освіти 02071240, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 58012, Частина приміщення коридору (1-17) першого по- 02071240.1.АААККЖ 192 м. Чернівці, вул. Небесної
2,0
35 336,00
На 2 роки 364 дні Розміщення торговельного автомата, що відпускає продоі науки України
м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2, тел. (0372) 58-48-10, 58-48-11
верху будівлі гуртожитку № 1 (літ. А)
Сотні, 2
станом на 31.07.2017
вольчі товари (автомат питної води)
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ ФДМУ по Чернівецькій області, тел. 55-42-35. Заяви подаються в окремому конверті
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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 ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
Інформація регіональних відділень ФДМУ

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина приміщення
№ 2 площею 3,6 м2 на першому поверсі пасажирського термінала «D» (інв.
№ 47578) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт (Лот 1).
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 30.06.2017 становить 338 265,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення каси з продажу авіаквитків
та обслуговування пасажирів
Орендна ставка: згідно з пунктом 2 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786 (зі змінами), – 45 %.
Стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – червень 2017
року становить 12 684,94 грн без урахування ПДВ.
Строк оренди: 1 (один) рік.
Конкурс буде проведено о 12.00 на 11-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, реєстрація учасників проходитиме
з 11.00 в кімн. 614. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв.
до початку проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим.
2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
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3. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання
договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику
оцінки (за наявності документів, що підтверджують виготовлення звіту про незалежну оцінку та його оплату).
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання
договору в розмірі, не меншому, ніж потрійна запропонована ним сума місячної
орендної плати до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
6. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського
кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі
орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина приміщення
№ 2 площею 3,6 м2 на першому поверсі пасажирського термінала «D» (інв.
№ 47578) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт (Лот 2).
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно із звітом про оцінку майна на 30.06.2017 становить 338 265,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення каси з продажу авіаквитків
та обслуговування пасажирів
Орендна ставка: згідно з пунктом 2 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786 (зі змінами), – 45 %.
Стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – червень 2017
року становить 12 684,94 грн без урахування ПДВ.
Строк оренди: 1 (один) рік.

Конкурс буде проведено о 15.00 на 11- й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, реєстрація учасників проходитиме
з 14.00 в кімн. 614. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв.
до початку проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим.
2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання
договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику
оцінки (за наявності документів, що підтверджують виготовлення звіту про незалежну оцінку та його оплату).
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання
договору в розмірі, не меншому ніж потрійна запропонована ним сума місячної
орендної плати до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
6. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського
кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих
документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність
на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали (для об’єктів 1 – 2):
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених законодавством умов конкурсу та їх документальне підтвердження, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним (адреса,
телефон, e-mail);
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відомості про претендента:
для юридичних осіб: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідченні нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської та кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичних осіб: копію документа, що посвідчує особу, та належним чином
оформлену довіреність у випадку здійснення функцій представництва; завірену
належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу. Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати)
подаються у конверті з надписом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за
наявності). При цьому на конверті зазначається: назва, площа та місцезнаходження
об’єкта оренди. Приймання документів РВ ФДМУ по Київській області здійснюється
за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613, щодня з 9.00 до
18.00 (у п’ятницю з 9.00 до 16.45), крім вихідних днів.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі
орендних відносин РВ ФДМУ по Київській області за телефоном (044) 200-25-28.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону на право оренди державного майна
 Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме майно – нежитлові приміщення загальною площею 75,9 м2, що перебувають на балансі
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана», за адресою: м. Київ, Львівська площа, 14, літ.
А на першому поверсі та антресолі першого поверху будівлі, яка наказом Управління охорони пам’яток історії, культури та історичного середовища від 07.11.2001
№ 153 занесена до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.07.2017 становить 1 634 450,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і
науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – серпень 2017 року становить
10 885,44 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення кафе, що не
здійснює продаж товарів підакцизної групи; найбільший запропонований розмір
місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі
встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання
об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди;
строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права
власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку,
передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати
орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної
безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання
договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за
оцінку; на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної
орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем
розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди.
Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів
за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна
та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору
оренди застрахувати орендоване майно на суму не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку на користь балансоутримувача і подати
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового
платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний
надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди;
використовувати майно з урахуванням вимог Закону України «Про охорону культурної
спадщини»; у разі відмови від укладання або не підписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф
у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 5 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали:
1) заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
2) відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;
3) додаткові пропозиції до договору оренди;
4) підтвердження досвіду роботи у сфері громадського харчування (наявність
мережі закладів або копії договору франшизи/ліцензії);
5) наявність в пакеті документів на конкурс копії охоронного договору на
щойно виявлений об’єкт культурної спадщини та письмової згоди заявника щодо
виконання умов охоронного договору;
6) наявність в пакеті документів на конкурс копії проектної документації на
здійснення поточних ремонтних робіт та 3D-візуалізації, погоджених балансо
утримувачем.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032,
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву, в конверті з написом «На
конкурс», із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса,
площа, балансоутримувач).
Допущені для участі в конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати
за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних
пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу (кімн. 102).
Конкурс буде проведено о 09.15 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу на право
оренди нерухомого державного майна, що відбувся 05.10.2017
За результатами конкурсу на право оренди нерухомого державного майна –
нежитлового вбудованого приміщення № 3 площею 12,5 м2 одинадцятої групи
приміщень на 2-му поверсі будівлі складу генеральних вантажів першого району
порту (літ. А-2) (реєстровий номер 01125755.8.АААИБД724) за адресою: Донецька
обл., м. Маріуполь, просп. Луніна, 99, що перебуває на балансі ДП «Маріупольський
морський торговельний порт», конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору оренди з переможцем конкурсу – ТОВ «СТТ».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу на право
оренди нерухомого державного майна
За результатами конкурсів з визначення орендарів державного нерухомого
майна, проведених на право укладення договорів оренди, конкурсною комісією
прийнято рішення укласти договори оренди з:
ФОП Голубій Людмилою Ігорівною по об’єкту площею 122,30 м2 за адресою:
м. Київ, просп. Перемоги, 89б (підвальне приміщення будинку для приїжджих),
що перебуває на балансі ДП «Антонов»;
ТОВ «Ватмір-1» по об’єкту площею 87,0 м2 за адресою: м. Київ, Контрактова
площа, 4 (на 1-му поверсі учбового корпусу № 2), що перебуває на балансі Націо
нального університету «Києво-Могилянська академія».

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

ІНФОРМАЦІЯ
Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
про проведення конкурсу на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Національний
університет оборони України імені Івана Черняховського, адреса: 03049, м. Київ,
просп. Повітрофлотський, 28.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення загальною площею 19,0 м2 за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 30,
військове містечко № 29 (буд. інв. № 99), рік побудови – 1979. Ринкова вартість
майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.05.2017 становить 211 305,00
грн (без урахування ПДВ).
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Стартовий розмір орендної плати становить 1 408,70 грн (без урахування
ПДВ) за базовий місяць оренди – травень 2017 року (орендна ставка – 8 %) за
умови використання об’єкта оренди під розміщення кафе, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи. У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на індекси інфляції згідно із законодавством.
Балансоутримувач: Національний університет оборони України імені Івана
Черняховського.
Основні вимоги конкурсу та умови експлуатації:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати, порівняно з початковим розміром орендної плати; авансовий внесок у розмірі, не меншому ніж дві місячні
орендні плати, протягом 5 днів з моменту укладення договору оренди; своєчасно і у
повному обсязі сплачувати орендну плату з урахуванням індексу інфляції (щомісяця не
пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним); відшкодовувати витрати орендодавцю
за комунальні послуги та компенсація земельного податку за користування земельною
ділянкою під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконаний звіт з незалежної оцінки майна окремого об’єкта; виконання капітального та поточного ремонту орендованого майна за власні кошти без вимоги на відшкодування;
встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря
та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його призначення та умов договору оренди.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу
орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й день після опублікування цієї
інформації за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 28, кімн. 5.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником
конкурсу та завірений печаткою (за наявності) та комплект документів, передбачених Переліком документів, які подаються орендарем орендодавцеві для укладення
договору оренди майна, що належить до державної власності, затвердженим наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201.
Для учасників, які є юридичними особами: документи, що засвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені нотаріусом копії установчих
документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу
з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку від учасника
конкурсу про те, що до учасника не порушено справу про банкрутство.
Для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи; свідоцтво про реєстрацію фізичної особи, як суб’єкта
підприємницької діяльності; декларацію про доходи.
Зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається
в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції учасників мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 10) за адресою: м. Київ, просп.
Повітрофлотський, 28 в окремому конверті з написом «На конкурс», запечатаному
печаткою учасника конкурсу із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта
оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Контактні телефони: (044) 271-07-44, 271-09-73.
ІНФОРМАЦІЯ
Національної академії Служби безпеки України про проведення конкурсу
на право укладення договору оренди нерухомого військового майна
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина нежитлового
приміщення (буфет) загальною площею 82,94 м2 за адресою: м. Київ, просп.
Лобановського, 98.
Установа, на балансі якої перебуває майно, що передається в оренду: Національна академія Служби безпеки України.
Орган управління: Служба безпеки України.
Статус: нерухоме військове майно.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за оренду згідно з наданим розрахунком за базовий місяць – вересень 2017 року становить 8 255,62 грн без ПДВ (орендна ставка –
8 %); строк оренди – 2 роки 11 місяців; найбільший запропонований розмір місячної
орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі стартовим
розміром орендної плати за умови забезпечення виконання інших умов конкурсу;
своєчасна сплата орендної плати з урахуванням її індексації (щомісяця до 15 числа, наступного за звітним місяцем) з наданням копії підтвердних документів про її
проведення; забезпечення виконання зобов’язань зі сплати за оренду (з виплатою
відповідно до умов договору завдатку, пені, штрафу, неустойки); належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням відповідно до заяви
орендаря; забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, утримання майна в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки; підтримання орендованого майна в належному
стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, здійснення заходів протипожежної безпеки; страхування об’єкта
оренди на суму, не меншу ніж зазначена у звіті про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством, протягом місяця
укладення договору оренди; укладення з балансоутримувачем договору про компенсацію плати податку за землю та комунальних платежів протягом місяця укладення
договору оренди; дотримання організаційно-технічних вимог експлуатації об’єкта;
виконання заходів щодо охорони навколишнього середовища, створення безпечних
та нешкідливих умов праці; надання працівників для попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією (у разі їх настання або
загрози виникнення); своєчасне здійснення за рахунок орендаря поточного ремонту
орендованого майна; заборона суборенди орендованого майна.
Зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати, відображаються
в проекті договору оренди.
Конкурс здійснюється за один етап, на якому визначається переможець згідно
з умовами та зобов’язаннями учасника конкурсу.
Конкурсна комісія вивчає запропоновані учасником конкурсу додаткові пропозиції до договору оренди протягом трьох робочих днів та повідомляє учасника
конкурсу про результати рішення.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь в конкурсі; інформацію про засоби зв’язку з ним; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності), крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником в день проведення конкурсу, та комплект документів, передбачених Переліком документів, які
подаються орендарем орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності, затвердженим наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201
(зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.03.2013 за № 346/22878).
Крім того, для учасників які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи (нотаріально належним чином
оформлена довіреність, видана представнику юридичної особи); посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості; довідку про те, що проти нього не порушено справу про банкрутство; економічне
обґрунтування оренди (варіанти поліпшення орендованого майна);
для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу
учасника конкурсу (копію паспорта – сторінки 1, 2, 11), або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи; свідоцтво про реєстрацію
фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; завірену належним чином
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної
особи – платника єдиного податку.
Конкурс буде проведено о 15.00 на 30-й календарний день з дати опублікування інформації про проведення конкурсу в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Київ, вул. М. Максимовича, 22 у присутності уповноважених представників суб’єктів господарювання.
Конкурсні пропозиції подаються в конверті з написом «На конкурс по оренді» з відбитком печатки учасника конкурсу (за наявності) із зазначенням назви та
площі об’єкта оренди щодня з 8.00 до 17.00 (крім вихідних) за адресою: м. Київ,
вул. М. Максимовича, 22.
Кінцевий термін подання заяви для участі в конкурсі – за шість днів до проведення конкурсу до 18.00 за адресою: м. Київ, вул. М. Максимовича, 22.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 527-75-08; 527-76-63.
ІНФОРМАЦІЯ
Новоград-Волинської КЕЧ району про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого військового майна
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: Новоград-Волинська КЕЧ
району, адреса: 11704, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Волі, 39.
 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлових приміщень в будівлі № 10 (казарма) площею 35,1 м2 військового містечка № 2
за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Леваневського.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про незалежну оцінку майна на 31.07.2017 становить 123 552,00 грн (без ПДВ) .
Балансоутримувач об’єкта оренди: Новоград-Волинська КЕЧ району.
Огран, уповноважений управляти майном: Міністерство оборони України.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – серпень
2017 р. становить 411,43 грн (без ПДВ).
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовою
орендною платою.
2. Використання нерухомого військового майна з метою розміщення буфету,
що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у військових частинах.
3. Компенсація орендодавцю частини податку за землю під об’єктом оренди
та за прилеглу територію, на яку орендарю відповідно до чинного законодавства
надається право користування для досягнення мети оренди.
4. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки
майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу.
5. Здійснення за власний рахунок капітального, поточного та інших видів ремонту орендованого майна.
6. Встановити прилади обліку тепло-, енерго-, водопостачання, заключити
прямі договори з постачальними організаціями або укласти з балансоутримувачем
договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого
майна та надання комунальних послуг орендарю.
7. Зобов’язання орендаря щодо збереження орендованого майна, запобігати
його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними та екологічними нормами та правилами пожежної безпеки.
8. Забезпечення зобов’язань орендаря щодо сплати орендної плати внесенням завдатку в розмірі не меншому, ніж одна місячна орендна плата за перший
(базовий) місяць оренди, який вноситься протягом місяця з моменту підписання
договору оренди в рахунок плати за останній місяць оренди.
9. Термін оренди – 2 роки 11 місяців.
10. Обов’язкове дотримання вимог перепускного режиму на території військової частини.

Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 31-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в НовоградВолинській КЕЧ району за адресою: 11704, Житомирська обл., м. НовоградВолинський, вул. Волі, 39.
 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлових приміщень в будівлі № 29 (їдальня) площею 128,4 м2 військового містечка № 5
за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Житомирська.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про незалежну оцінку майна на 31.07.2017 становить 321 385,00 грн (без ПДВ).
Балансоутримувач об’єкта оренди: Новоград-Волинська КЕЧ району.
Огран, уповноважений управляти майном: Міністерство оборони України.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – серпень
2017 р. становить 1 070,21 грн (без ПДВ).
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовою
орендною платою.
2. Використання нерухомого військового майна з метою розміщення буфету,
що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у військових частинах.
3. Компенсація орендодавцю частини податку за землю під об’єктом оренди
та за прилеглу територію, на яку орендарю відповідно до чинного законодавства
надається право користування для досягнення мети оренди.
4. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки
майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу.
5. Здійснення за власний рахунок капітального, поточного та інших видів ремонту орендованого майна.
6. Встановити прилади обліку тепло-, енерго-, водопостачання, заключити
прямі договори з постачальними організаціями або укласти з балансоутримувачем
договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого
майна та надання комунальних послуг орендарю.
7. Зобов’язання орендаря щодо збереження орендованого майна, запобігати
його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними та екологічними нормами та правилами пожежної безпеки.
8. Забезпечення зобов’язань орендаря щодо сплати орендної плати внесенням завдатку в розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата за перший
(базовий) місяць оренди, який вноситься протягом місяця з моменту підписання
договору оренди в рахунок плати за останній місяць оренди.
9. Термін оренди – 2 роки 11 місяців.
10. Обов’язкове дотримання вимог перепускного режиму на території військової частини.
Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної
плати за умови обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 31-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в НовоградВолинській КЕЧ району за адресою: 11704, Житомирська обл., м. НовоградВолинський, вул. Волі, 39.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним (поштова
адреса, контактний та мобільний телефони);
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; копію виписки
або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з
урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від
претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Заява з документами на участь у конкурсі (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента із зазначенням назви, адреси та площі об’єкта оренди за адресою: 11704,
Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Волі, 39.
Кінцевий термін приймання документів – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Допущені до участі у конкурсі учасники подають до конкурсної комісії конверти
з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати на відкритому засіданні конкурсної комісії в присутності учасників конкурсу.
Телефон для довідок з питань проведення конкурсу у м. Новоград-Волинський
(04141) 2-16-56.
ІНФОРМАЦІЯ
військової частини 3027 НГУ про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нежитлове приміщення № 34 та № 46 будівлі їдальні літ. «В» військової частини 3027 НГУ України
площею 46,7 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. 11-та Лінія, 7а, військове
містечко № 2, військова частина 3027 НГУ.
Балансоутримовач: Військова частина 3027 НГУ.
Орган управління: Головне управління НГУ.
Вартість майна, що передається в оренду, згідно з висновком про вартість
майна на 30.06.2017 становить 292 200,00 грн без ПДВ.
Основні умови конкурсу:
стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – червень
2017 року становить 4 383,00 грн без ПДВ. Розрахунок складений відповідно до
Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу,
затвердженої постановою КМУ від 04.0.1995 № 786, зі змінами; майно передається в оренду з метою розміщення крамниць-складів, магазинів-складів; протягом
місяця після підписання договору оренди внести завдаток у розмірі, не меншому
ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за
останній місяць (останні місяці) оренди; своєчасно й у повному обсязі сплачувати
оренду плату до державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця не пізніше
15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції; забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню,
утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами
пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому
ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу;
здійснювати заходи протипожежної безпеки; своєчасно здійснювати за власний
рахунок капітальний, поточний та інший види ремонту орендованого майна; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно
на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість майна, на користь
балансоутримувача і надати орендодавцю копії страхового поліса та платіжного
доручення; постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь
строк оренди майно було застрахованим; компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди; майно передається в оренду без права приватизації та суборенди; у подальшому продовження
дії договору оренди може бути здійснено за умови погодження його з органом,
уповноваженим управляти відповідним державним майном.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі; інформацію про засоби зв’язку з ним; пропозиції
щодо виконання умов конкурсу, підписані претендентом і завірені печаткою (за
наявності) (крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься
учасником конкурсу в день проведення конкурсу);
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; копію витягу з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за остатній рік; довідку у довільній формі
про те, що відомості про юридичну особу, яка є переможцем, не внесено до Єдиного
державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; оригінал або копію довідки МВС України, яка надана Департаментом
інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України, про відсутність судимостей
у фізичної особи, яка є переможцем. Дата видачі довідки має бути не менше ніж за
30 днів до дати подання документів переможцем; оригінал або нотаріально завірену
копію довідки органу державної податкової служби про відсутність заборгованості
зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), що є дійсною на дату подання
документів; довідку(и) у довільній формі про відсутність у переможця інших підстав,
визначених частинами першою і другою статті 17 Закону.
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу (копію паспорта с. 1,
2, 11), або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином
копію виписки або витягу Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних
осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємства – фізичної особи – платника єдиного податку;
оригінал або копію довідки МВС України, яка надана Департаментом інформаційноаналітичного забезпечення МВС України, про відсутність судимостей у фізичної
особи, яка є переможцем. Дата видачі довідки має бути не менше ніж за 30 днів
до дати подання документів переможцем; оригінал або нотаріально завірену копію довідки органу державної податкової служби про відсутність заборгованості
зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), що є дійсною на дату подання
документів; довідку(и) у довільній формі про відсутність у переможця інших підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону.
Конкурс буде проведено 02.11.2017 о 14.00 за адресою: 07301, Київська обл., м. Вишгород, вул. ім. Генерала Кульчицького, 1, військова частина 3027, кабінет № 1.
Кінцевий строк приймання заяви та документів на участь у конкурсі – за три
доби до дати проведення конкурсу.
Заява з документами на участь у конкурсі приймається у конверті з надписом
«На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності) із зазначенням назви
та площі об’єкта оренди щодня з 8.30 до 13.00, по п’ятницях та передсвяткових
днях – з 8.30 до 12.00 за адресою: 07301, Київська обл., м. Вишгород, вул. ім. Генерала Кульчицького, 1, військова частина 3027, кабінет № 1.
Допущенні для участі в конкурсі учасники конкурсу (їх уповноважені особи) подають
конверти з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати за базовий місяць оренди
на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація
учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати за адресою: 07301, Київська обл., м. Вишгород вул. ім. Генерала Кульчицького, 1, військова
частина 3027, кабінет № 1 або за тел. (098) 832-12-56.
Продовження рубрики на стор. 12.

№ 81-82 (1101-1102)

7
КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт оренди – державне нерухоме майно,
а саме: частина нежитлових приміщень корпусу № 7 загальною площею
2 761,6 м2 будівлі, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, що
обліковується на балансі державного підприємства заводу «Арсенал». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: державне підприємство завод «Арсенал». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Київ, вул. Московська, 8. Мета проведення оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (044)
285-12-74. Телефакс замовника конкурсу: (044) 286-79-85. Електронна адреса
замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.: 53 приміщення. Розмір статутного капіталу (власного капіталу): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами), тис. грн: –. Кількість
земельних ділянок: –. Розмір земельних ділянок, усього: –. Місце розташування
земельних ділянок: –. Цільове призначення земельних ділянок: –. Правовий режим земельних ділянок: –. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис.
грн: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде
залучено до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина навчально-побутового корпусу площею 113,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ковельський
промислово-економічний коледж Луцького національного технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Заводська, 23. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-3477. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається окремо
за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 4,7497 га (пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Ковель, вул. Заводська, 23. Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та обслуговування приміщень коледжу. Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
станом на 16.01.2014: 6 573 584,80 грн Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): на
31.10.2017. Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Волинська приватна автошкола».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина Будинку проектних організацій площею 48,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Волинська філія
ДП УДНДІПМ «Діпромісто» ім. Ю. М. Білоконя. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу:
volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій(зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки,
усього: 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: 6 492 357,46 станом на 02.02.2017. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): на 31.10.2017. Платник робіт з оцінки – ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ».
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, який не повинен перевищувати 5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію
щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та
інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях
оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до
виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 26.09.2017
№ 10-59-18295 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у IІ кварталі 2017 року» середнє значення ціни послуг з оцінки
майна, що склалися для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів
нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних
пристроїв), – 2,4 тис. грн Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що
розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись інформація, зазначена в таблиці «Визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки» (лист ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493). Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є нерухоме
майно – приміщення, частини будівель (офіс).
Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк,
Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційно-адмініст
ративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк,
Київський майдан, 9 каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення конкурсу (включно).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 11,0 м2
(у т. ч. площа загального користування – 1,5 м2). Балансоутримувач: Криворізька Північна ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області. Адреса: м. Кривий Ріг,
вул. Героїв-підпільників, 42. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
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твердженого наказом Фонду державного майна України 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 – товариство з обмеженою відповідальністю «МЕЛЕТІЯ».
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 професійної діяльності: не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель.
Строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 5 000,00 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
26 жовтня 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) 01 листопада 2017
року о 14.00.

оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ТОВ «Експрес – Документ».
 2. Назва об’єкта: частина даху площею 28,0 м2. Балансоутримувач: ДНЗ
«Дніпровський технолого-економічний коледж». Адреса: м. Дніпро, вул. Авіаційна, 33. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ПрАТ «Київстар». Дата оцінки – 24.08.2017.
 3. Назва об’єкта: дах площею 1 145,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 19. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області Платник –
ТОВ «Солар-ЮА».
 4. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 5,02 м2 (у т. ч. площа загального користування – 1,02 м2). Балансо
утримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська
Набережна, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ТОВ «Содель».
 5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 280,2 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». Адреса: м. Кам’янске, вул. Медична, 12. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Черненко Н. А.
6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 9,3 м2 та
частина даху площею 25,5 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський центр
професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Адреса: м. Дніпро,
вул. Будівельників, 34. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «ВФ Україна». Дата оцінки – 01.07.2017
 7. Назва об’єкта: частина даху площею 9,57 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту. Адреса: м. Дніпро,
вул. Набережна Перемоги, 116. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ТОВ «Лайфселл».
 8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 208,92 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет».
Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 54. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Маскалець К. В.
 9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 12,2 м2.
Балансоутримувач: Придніпровський професійний ліцей м. Дніпропетровська.
Адреса: м. Дніпро, вул. Електрична, 36. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Київстар». Дата оцінки – 31.08.2017.
 10. Назва об’єкта: замощення площею 163,2 м2. Балансоутримувач: Дніпровський національний університет ім. О. Гончара. Адреса: м. Дніпро, вул. Наукова, 13. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ
«Воднолижний клуб «Сентоза».
 11. Назва об’єкта: склад-навіс площею 222,1 м2. Балансоутримувач: КП
«Південукргеологія». Адреса: м. Новомосковськ, вул. Павлоградська, 36. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Мазура А. Г.
Дата оцінки – 26.10.2017.
 12. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Університет митної справи та фінансів. Адреса:
м. Дніпро, вул. Аржанова, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Кірнос М. В.
 13. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний аграрно-еконо
мічний університет. Адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 44. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Завізіон В. В.
 14. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний аграрноекономічний університет. Адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 44к. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області Платник – ФОП Завізіон В. В.
 15. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний аграрно-економіч
ний університет. Адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 44/1. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Завізіон В. В.
 16. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 98,04 м2 (у
т. ч. площа загального користування – 16,34 м2). Балансоутримувач: ДП ДДПІ
«Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «КС-Інжинірінг».
 17. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів: холодильна машина
ХМ ФУУ-80 ІІ (інв. № 10450259); холодильна машина ХМ ФУУ-80 ІІ (інв.
№ 10450277); холодильна машина АК ФУУ-80 ІБ (інв. № 10450252). Мета
оцінки – визначення розміру збитків. Замовник-платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Дата оцінки – 27.06.2017.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких
робіт; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; інформація про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені керівником СОД та засвідчені печаткою.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт та терміну виконання робіт (у календарних днях).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи
за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 27 жовтня 2017 р.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 02.11.2017 о 10.00,
телефон для довідок (056) 744-11-51.

 Об’єкт оцінки № 3: нежитлове приміщення площею 20,3 м2 будинку
лісотехнічної пропаганди (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Бережесть, вул. Заводська, 33. Балансоутримувач: ДП
«Овруцьке лісове господарство». Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 30.09.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Атаманчук А. А.
 Об’єкт оцінки № 4: нежитлова будівля їдальня площею 258,91 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Лугинський р-н, смт Миролюбів
(Жовтневе), вул. Центральна (Леніна), 15. Балансоутримувач: Озерянський торфозавод – філія підприємства «Житомирторф» (Житомирська обл., Лугинський
р-н, смт Миролюбів (Жовтневе), вул. Заводська, 5). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Сторожук О. І.
 Об’єкт оцінки № 5: нежитлові приміщення площею 21,9 м2 у нежитловій будівлі (літ. А) з прибудовами Лугинського районного управління юстиції Житомирської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська
обл., смт Лугини, вул. Героїв Чорнобиля (Кірова), 6. Балансоутримувач: Головне
територіальне управління юстиції у Житомирській області (м. Житомир, майдан
Соборний, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки:
30.09.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт
з оцінки – Приватний нотаріус Можарівська Н. В.
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).

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки № 1: нежитлові приміщення площею 42,0 м2 в адмінбудівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 25. Балансоутримувач: Державне підприємство «Житомирторф» (м. Житомир,
вул. Велика Бердичівська, 25). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 30.09.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ПП «Євроград Житомир».
 Об’єкт оцінки № 2: захисна споруда цивільного захисту – сховище
№ 20158 площею 2 162,7 м2 (літ. Ж). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Перемоги, 10. Балансоутримувач: ПАТ «Електровимірювач». Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПП «Фобос».

ПІДСУМКИ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 04.10.2017, переможцем конкурсу щодо визначення вартості державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «М-Сервіс» у кількості
14 854 332 шт., що становить 20,391 % статутного капіталу товариства, з метою
приватизації шляхом продажу за грошові кошти, визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Зорі України». Строк надання послуг з оцінки – 20 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 49,00 тис. грн

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: вбудовані нежитлові приміщення (поз. № 29 –
13,0 м2 та поз. № 30 – 9,3 м2) загальною площею 22,3 м2 другого поверху
адмінбудинку (літ. А). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст,
вул. Івана Франка, 6. Найменування балансоутримувача: Головне управління
статистики у Закарпатській області (тел. (0312) 64-12-73). 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: ТОВ «Шаянські мінеральні води». Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 30.09.2017: 1 807,37 грн. Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017 (орієнтовна).
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля прохідної літ. Е загальною площею 37,9 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 12. Найменування балансоутримувача: Державна установа «Територіальне
медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Закарпатській області»
(тел. (0312) 64-36-98). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
продовження 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: ПАТ «Комерційний інвестиційний банк». Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 66,16 грн/м2 станом на 04.11.2008.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (поз. 1, 2,
3) загальною площею 38,53 м2 будівлі літ. «А» Богданської дільниці ветеринарної медицини. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Рахівський
р-н, с. Богдан, вул. Шевченка (Леніна), 110. Найменування балансоутримувача:
Рахівська районна державна лікарня ветеринарної медицини (тел. (097) 666-6276.). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження
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 Годван П. П. Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: 48, 95 грн/м2 станом на 19.02.2014. 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
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, тор
говельно-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.
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IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – група інвентарних об’єктів у складі: трансформаторна підстанція загальною площею приміщень 120,7 м2, інв. № 04 (держ. реєстр. номер № 5467613.1 ААББГБ085); залізнична колія з мостом розгорнутою довжиною 2 701 м, інв. № 18 (держ. реєстр. номер
№ 5467613.4 ААББГБ088); гірничий об’єкт (кар’єр «Центральний»), інв. № 47 (держ.
реєстр. номер № 5467613.6 ААББГБ090); відкрита підстанція, інв. № 05 (держ. реєстр. номер № 5467613.2 ААББГБ086); зелені насадження, інв. № 33 (держ. реєстр.
номер №5467613.13 ААББГБ097); зовнішні каналізаційні мережі, інв. № 35 (держ.
реєстр. номер №5467613.5 ААББГБ089); карти намиву загальною площею 68,8, інв.
№ 37 (держ. реєстр. номер № 5467613.14 ААББГБ098). Місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Рокосово, вул. Промзона, 1. Найменування балансоутримувача: ПрАТ «Хустський кар’єр» (тел. (03242) 5-19-19, 5-21-21). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса
замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) основних засобів – 7 од.
Балансова залишкова вартість основних засобів незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів – 115 161,80 грн станом
н 30.06.2017. Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., Хустський
р-н, с. Рокосово, вул. Промзона, 1. Цільове призначення земельної ділянки: землі
промисловості. Правовий режим земельної ділянки: право користування. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
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 № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області (88000,
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 313).
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
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 (додатки 2, 4); подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: виробнича, виробничо-складська нерухомість, інженерні споруди, передавальні пристрої
гірничодобувної галузі.
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 – 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: вбудоване в третій поверх адміністративного
будинку (літ. А-4) нежитлове приміщення № 90 загальною площею 32,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69057, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 129а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізька філія державного підприємства
«Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «Виробничокомерційне підприємство «Хімекс». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.09.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (кімната № 423,
у складі № 1 площею 36,0 м2, № 2 площею 6,0 м2) не четвертому поверсі п’ятиповерхової будівлі експериментально-лабораторного корпусу «А»
(літ. А-5) загальною площею 42,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69005,
м. Запоріжжя, вул. Патріотична, буд. 74а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Державне
підприємство «Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів, та феросплавів». Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Метал та Якість». Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
91,52 м2 адміністративної будівлі (літ. А-2), а саме: № 23, 24, 25, з № 32 до
№ 35 включно другого поверху площею 80,8 м2; частини приміщень спільного користування (частини коридору № 1 та сходової клітки № 2 першого поверху, частина
сходової клітки № 20 другого поверху, частина ґанка) площею 10,72 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Кам’янка-Дніпровська, вул. Каховська, 102. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Балансоутримувач майна: Державна установа «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України». Платник робіт з оцінки: Виконавчий комітет Кам’янськоДніпровської міської ради Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 30 площею 30,15 м2 та частина приміщення спільного користування № 20 площею
9,85 м2, загальною площею 40,0 м2 цокольного поверху будівлі обчислювального центру (літ. А-11). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
просп. Соборний, 75. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Балансоутримувач майна: Головне управління статистики у Запорізькій
області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Рекламно-видавниче агентство «Просвіта».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 816,0 м2 першого та другого поверхів будівлі (літ. А-2), реєстровий
№ 02125237.1.ЦСЮЯУУ068. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
м. Мелітополь, вул. І. Алексєєва, 9. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Мелітопольський
державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. Платник робіт
з оцінки: Комунальний заклад «Мелітопольська спеціалізована школа-інтернат ІІІ
ступеня «Творчість» Запорізької обласної ради. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017.
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
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту
про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та
дату проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту 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 май-
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на 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 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 27.10.2017 (включно).
Конкурс відбудеться 02.11.2017 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.

КІРОВОГРАДСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації
 Назва об’єктів оцінки: приміщення лазні (магазину) загальною площею
405,6 м2 (разом із земельною ділянкою) за адресою: Кіровоградська обл.,
Добровеличківський р-н, с. Липняжка, вул. Цукровий завод, 22, що перебуває на
балансі ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «ІВВІ’С Україна». Найменування
балансоутримувача: ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «ІВВІ’С Україна». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 27015, Кіровоградська обл., Добровеличківський
р-н, с. Липняжка, вул. Цукровий завод, 22. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу
на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-25-79. Телефакс замовника
конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: 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. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, станом на 31.12.2016 – 47,88315 тис. грн (приміщення лазні). Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Орієнтовна дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 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) –
одна. Площа земельної ділянки: 0,0945 га. Місце розташування земельної ділянки:
Добровеличківський р-н, с. Липняжка, вул. Цукровий завод, 22. Цільове призначення земельної ділянки – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншого призначення. Правовий режим земельної ділянки – державна
власність. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – дані відсутні. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
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 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
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.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 26.09.2017 № 10-59-18295 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІІ 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 аукціону (один об’єкт
нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до 10 000,0 м2,
становить 7,2 тис. грн
Подібними об’єктами є об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній
ділянці (напрям 1.1 та експертна грошова оцінка земельних ділянок).
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо
у кімнату 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2 до 30.10.2017 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 03 листопада 2017 р. о 9.00 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708.
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: частина приміщення (кімн. 205) площею 1,0 м2
в технічній будівлі майданчика № 1 ТРЛК-6 за адресою: Кіровоградська обл.,
Знам’янський р-н, Диківська сільська рада (на її території, приблизно 10 км від
с. Диківка), що перебуває на балансі Регіонального структурного підрозділу Державного підприємства обслуговування повітряного руху України «Київський районний центр «Київцентраеро». Найменування балансоутримувача: Регіональний
структурний підрозділ Державного підприємства обслуговування повітряного руху
України «Київський районний центр «Київцентраеро». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Кіровоградська обл., Знам’янський р-н, Диківська сільська рада (на її території, приблизно 10 км від с. Диківка). 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:
дані відсутні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2017.
Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: Знам’янський р-н, Диківська сільська рада. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник
робіт з оцінки: ПрАТ «Датагруп» (тел. (067) 218-98-76).
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
109,6 м2 на першому поверсі будівлі пожежного депо за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, смт Власівка, вул. Молодіжна, 59, що перебувають
на балансі 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій. Найменування балансоутримувача: 17
Державна пожежно-рятувальна частина Управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
м. Світловодськ, смт Власівка, вул. Молодіжна, 59. 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: дані відсутні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.10.2017. Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування
земельної ділянки: м. Світловодськ, смт Власівка, вул. Молодіжна, 59. Замовник
робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки:
Власівська селищна рада (тел. (097) 448-26-34).
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
15,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), просп. Інженерів, 9/92, що перебуває на
балансі Регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області. Найменування балансоутримувача: Регіональний сервісний центр МВС в Кіровоградській
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький
(Кіровоград), просп. Інженерів, 9/92. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс
замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу:
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 станом на 01.09.2017, тис. грн
– 2,25153. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2017. Площа земельної ділянки: 15,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький
(Кіровоград), просп. Інженерів, 9/92. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки:
ТОВ «Автомотознак» (тел. (099) 909-50-07).

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 Фонду державного майна України 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 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
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.
Враховуючи вимоги листа Фонду державного майна України від 26.09.2017
№10-59-18295 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки
майна у ІІ 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 будівлі та нежитлові приміщення.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо
у кімнату 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2 до 30.10.2017 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 03 листопада 2017 р. о 9.00 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення загальною
площею 43,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Винниченка, 30.
Балансоутримувач: ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і
управляючих систем». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Винниченка, 30. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ГО «Об’єднання українських офіцерів».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
площею 10,2 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Мостиська, вул. Грушевського, 5. Балансоутримувач: Управління державної казначейської служби України у Мостиському
районі Львівської області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Мостиська, вул. Грушевського, 5. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
Адвокатське об’єднання «Паславський, Каралюс і партнери».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № XVIII, XIX, XX загальною площею 86,7 м2 у півпідвалі будівлі навчального корпусу № 1. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Раневицька, 12. Балансоутримувач (Орендодавець): Дрогобицький вищий навчальний заклад «Дрогобицький механіко-технологічний коледж». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Раневицька, 12. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Підприємство споживчої кооперації «Пролісок» Дрогобицької райспоживспілки.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 26.09.2017 № 10-59-18295) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IІ кварталі 2017 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 400,00 грн для
нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення
та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців,
3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через
14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення в будівлі
заводоуправління 1 СРЗ загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гефта, 3. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 22.09.2017. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «Марфін Банк» (код за ЄДРПОУ 21650966),
тел. 30-15-00, Петренко Віктор Миколайович (Одеса), 30-15-01, (067) 787-71-20,
(063) 392-39-20, vpetrenko@marfinbank.ua.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення блоку
службово-побутових приміщень першого поверху будівлі служби флоту загальною площею 2,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 22.09.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «Марфін Банк»
(код за ЄДРПОУ 21650966), тел. 30-15-00, Петренко Віктор Миколайович (Одеса),
30-15-01, (067) 787-71-20, (063) 392-39-20, vpetrenko@marfinbank.ua.
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 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху будівлі управління
ДП «ОМТП», інв. № 073500, реєстровий номер 01125666.1.АААИВЛ976, загальною площею 11,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/4. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 22.09.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» (код за ЄДРПОУ 1409815187)
в особі Одеської філії; тел. 729-35-65, Животікова В. В.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 106 на першому поверсі триповерхової будівлі АС УПР «СТАРТ» площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство обслуговування
повітряного руху України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Аеропорт.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 22.09.2017. Інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ПрАТ «ДАТАГРУП» (код за ЄДРПОУ 31720260), тел./факс: (048) 731-1101, вн.: 102, виконавець: e-mail: Regina.Tverdokhlebova@datagroup.ua, Регіна (067)
216-51-33, юрист Київ, Аеропорт Гончаров Андрій (044) 538-00-33, Кандратюк Тетяна
по рахунках (067) 218-98-76, (067) 446-91-42 Anna.Demidova@datagroup.ua.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 3-го поверху триповерхової будівлі (№ 10310023) загальною площею 34,7 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний університет «Одеська морська
академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Маловського, 10.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 22.09.2017. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ФОП Харатян Тигран Ваграмович (код за ЄДРПОУ
2342315093), (098) 408-25-71, 722-63-77.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на технічному поверсі
дев’ятиповерхової будівлі (інв. № 01317) площею 9,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури». Місцезнаходження об’кта оцінки: м. Одеса,
вул. Базарна, 63. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу:
snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами). Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
22.09.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Інтернаціональні
телекомунікації» (код за ЄДРПОУ 30109015), 743-11-07 Філіп Миколайович, 799-12-30
Люда, 743-11-29 Анжеліка; Телищук Наталья, тел. (094) 66-99-437, бухгалтер,
ntelischuk@it.od.ua бухгалтер Станіслав, 787-00-20 Микола Олександрович.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення в будівлі СК
«Юність» площею 56,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Іллічівська філія державного підприємства «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, просп. Миру, 20. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати; телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами). Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 22.09.2017.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Церна Олександр Сергійович
(код за ЄДРПОУ 3228300491), (066) 194-77-04; (096) 573-53-45 Тетяна.
 8. Назва об’єкта оцінки: приміщення 7 рівня будинку морвокзалу, інв.
№ 073000, загальною площею 32,1 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державне підприємство «Адміністрація морських портів України»
(Адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 02.10.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Благодійна організація «Благодійний фонд Вячеслава Крука «Південна столиця»
(код за ЄДРПОУ 37223410), тел. (063) 638-52-47, Ольга, iq_mop@ukr.net.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 1-24 гіпсолітового
цеху загальною площею 1 598,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державне підприємство Міністерства оборони України «Одеський завод
будівельних матеріалів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Хімічна, буд. 35. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): грудень 2017 р. – січень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: МПП «Валентин», тел. (050) 512-96-45.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху учбового корпусу, інвентаризаційний № 10311001, загальною площею 37,3 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 26. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28,
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
грудень 2017 р. – січень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ФОП Бернавський Анатолій Олексійович, тел. (067) 762-99-13.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення їдальні на
другому поверсі будівлі, інвентаризаційний № 10310002, загальною площею
351,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський державний
екологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Львівська,
буд. 15. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень 2017 р. – січень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ФОП Бернавський Анатолій Олексійович, тел. (067) 762-99-13.
 12. Назва об’єкта оцінки: частина площі на першому поверсі будівлі навчально-лабораторного комплексу (НЛК № 1), інвентаризаційний
№ 103101003, загальною площею 8,25 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський державний екологічний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Львівська, буд. 15. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таєм
ницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень 2017 р. – січень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Кудашов Євген
Сергійович, тел. (099) 601-11-65.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення кухні 2-го поверху гуртожитку № 5, інвентаризаційний №10320006, загальною площею 1,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний морський
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 59. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
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розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень 2017 р. – січень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ФОП Криницька Олександра, тел. 795-24-40, (097) 228-40-00.
 14. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення кухні 4-го поверху гуртожитку № 8, інвентаризаційний № 10320002, загальною площею
2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний
морський університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Балківська,
буд. 29. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком (зазначаються окремо за групами): . Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
грудень 2017 р. – січень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП
Криницька Олександра Назарівна, тел. 795-24-40, (097) 228-40 00.
 15. Назва об’єкта оцінки: частина площі вестибуля гуртожитку № 1,
інвентаризаційний № 10311002, загальною площею 2,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Дігтярна, буд. 24. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): грудень 2017 р. – січень 2018 р. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Діса груп», тел. 702-28-07.
 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху гуртожитку № 4 загальною площею 34,5 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Довженка, буд. 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28,
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами): . Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень 2017 р. – січень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП
Дога Вікторія Юріївна, тел. (093) 982-44-36, (063) 664-5449.
 17. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення в гуртожитку № 1 на першому поверсі чотириповерхового будинку, інвентарний
№ 1031032178, загальною площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський державний аграрний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Семінарська, буд. 9. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень 2017 р. – січень
2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Автоматизація та
телемоніторінг», тел. (095) 527-93-30.
 18. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 37-44 на першому
поверсі двоповерхової будівлі КПО, магазин «Військовий універмаг» (літ. А)
загальною площею 148,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Концерн «Військторгсервіс» (філія Одеське управління військової торгівлі). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 80. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048)
731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): грудень 2017 р. – січень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ТОВ «ЮК Фреш Маркет», тел. (063) 136-51-95.
 19. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в будівлі ІЛК, інв. № 1,
реєстровий № 13884845.1.АААДКЖ.276, згідно з техпаспортом літ. «А», загальною площею 53,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП
Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Мечникова, буд. 132. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): грудень 2017 р. – січень 2018 р. Інформація про особу –
платника робіт з оцінки: НВП ТОВ «АСТЕЛ», тел. (050) 395-27-97.
 20. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля на 1-му рівні будівлі пасажирського комплексу Одеського морвокзалу, інв. № 073000, реєстровий
№ 38727770.10АААИГА987, загальною площею 142,68 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія ДП «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, буд.
6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): грудень 2017 р. – січень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ТОВ «Інтер Делівері Груп», тел. (096) 022-29-99.
 21. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Біляївський р-н, м. Білявка, -й км автошляху Білявка-Яски. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048)
731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): грудень 2017 р. – січень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ТОВ «Бестіс Систем», тел. 731-50-28.
 22. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення кухні 1-го
поверху гуртожитку № 1, інвентаризаційний № 10320003, загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний морський університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Старопортофранківська, буд. 59. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень 2017 р. – січень 2018
р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Криницька Олександра,
тел. 795-24-40, (097) 228-40-00.
 23. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення кухні 1-го
поверху гуртожитку № 1, інвентаризаційний № 10320003, загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний морський університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Старопортофранківська, буд. 59. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень 2017 р. – січень
2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Криницька Олександра, тел. 795-24-40, (097) 228-40-00.

 24. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення спортивного комплексу, інвентаризаційний № 10310001, загальною площею 211,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний морський університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Мечнікова, буд. 34. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048)
731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): грудень 2017 р. – січень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ГО «Одеський осередок федерації гирьового спорту України», тел. (063)
204-32-00, (067) 744-03-22.
 25. Назва об’єкта оцінки: причал загальною площею 3 556,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: майно, яке не увійшло до статутного фонду
ТОВ «Кілійський елеватор». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кілія на 47-му км
р. Дунай. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
грудень 2017 р. – січень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ
фірма «Інтер-Автосервіс», тел. 49-44-96, (097) 87-77-74.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 26.10.2017.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 01.11.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефон
для довідок (048) 731-50-39.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення магазину (літ. А) загальною площею 252,0 м2, що орендуються СПД «Присяжний С. А.» Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Балансоутримувач ВАТ «Котовський цукровий завод» припинений 17.07.2014. Дійсний балансоутримувач – орендар СПД
«Присяжний С. А.». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Котовськ,
вул. Бочковича, 92а. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на
аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Телефон замовника конкурсу (048)
728-72-62, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-28, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): – 1. Балансова
вартість об’єкта (основні засоби) – 4 644,48 грн станом на 31.12.2015. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної ділянки: –.
Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) 31.10.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15)
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення другого поверху п’яти
поверхового будинку загальною площею 88,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України
в Арцизькому районі Одеської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 68400,
Одеська обл., м. Арциз, вул. Добровольського, 3а, офіс № 39. Мета проведення
оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни.
Телефон замовника конкурсу: (048) 728-72-62, 731-50-28, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 84.11 Державне управління загального характеру. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами). Балансова вартість об’єкта
(основні засоби): 9 869,61 грн станом на 31.01.2016. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –.
Нормативна грошова оцінка земельної(их): –. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.10.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській
області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
3. Назва об’єкта оцінки: приміщення складу № 16 (955360.1.ААБАЛД733).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: балансоутримувач відсутній;
зберігач – ТОВ «Кононівський елеватор». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Жеребкове, вул. Привокзальна, 4. Мета проведення
оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни.
Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-28, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: Код КВЕД 01.11 – Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; Код
КВЕД 01.64 – Оброблення насіння для відтворення; Код КВЕД 46.11 – Діяльність
посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами,
текстильною сировиною та напівфабрикатами; Код КВЕД 46.21 – Оптова торгівля
зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Кількість об’єктів
необоротних активів (основні засоби) згідно з обліком – 1. Балансова вартість
об’єкта (основні засоби): 67 000,00 грн станом на 30.04.2016. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір
земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове
призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) 31.10.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 4. Назва об’єкта оцінки: будівля магазину літ. № 37 загальною площею
69,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «АТП 15173» (загальними зборами акціонерів від 24.12.2009 прийнято рішення «Про ліквідацію
ВАТ»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський,
вул. Автомобільна, 1. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу
на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Телефон замовника конкурсу (048)
728-72-62, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-28, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з
обліком: – 1. Балансова вартість об’єкта (основні засоби): 5 900,00 грн станом на
31.07.2015. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної
ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.10.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 5. Назва об’єкта оцінки: житловий будинок. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Укртелеком». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Калініна, б/н, смт Красні Окни, Одеська обл. Мета проведення оцінки: визначення розміру збитків, які завдані державі. Телефон замовника конкурсу (048)
728-74-84, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД): Код КВЕД 61.10 – Діяльність у сфері проводового
електрозв’язку (основний); Код КВЕД 60.10 – Діяльність у сфері радіомовлення; Код
КВЕД 41.20 – Будівництво житлових і нежитлових будівель; Код КВЕД 42.22 – Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій; Код КВЕД 82.20 – Діяльність
телефонних центрів. Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби): – 1.
Балансова залишкова вартість (основні засоби): 0,0 грн станом на 01.06.2012. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
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Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за №60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів в
нематеріальної формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості)».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 03.11.2017.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 08.11.2017 о 15.00 у РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503. Телефон для довідок (048) 731-50-39.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 18,4 м2 (розміщення офіса). Місцезнаходження об’єкта: вул. В. Козака, 1, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавський філіал ДП «Державний науково-дослідний та проектновишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Мета оцінки: визначення
ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки:
31.10.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: ФОП Головко Н. Ю.
 2. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 17,3 м2
(розміщення офіса). Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 71, смт Велика
Багачка, Полтавська обл. Балансоутримувач: УДК СУ у Великобагачанському районі. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Микитенко В. І.
 3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 32,3 м2 (розміщення
офіса та ксерокопіювальної техніки). Місцезнаходження об’єкта: вул. В. Козака, 1, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавський філіл ДП «Державний науководослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів
(у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Управляюча
компанія «Ваш комфорт».
 4. Назва об’єкта: частина приміщення магазину площею 68,7 м2
(розміщення складських приміщень). Місцезнаходження об’єкта: вул. Шкільна, 6, с. Степове, Глобинський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: ТОВ
«Інвестиційно-промислова компанія «Полтавазернопродукт». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована
дата оцінки: 31.10.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ
по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Інвестиційно-промислова
компанія «Полтавазернопродукт».
 5. Назва об’єкта: приміщення їдальні площею 120,2 м2 (розміщення
їдальні). Місцезнаходження об’єкта: вул. Шкільна, 4, с. Степове, Глобинський
р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія
«Полтавазернопродукт». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2017. Строк виконання
робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних
робіт: ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія «Полтавазернопродукт».
 6. Назва об’єкта: приміщення лазні площею 215,8 м2 (розміщення лазні).
Місцезнаходження об’єкта: вул. Паркова, 13, с. Степове, Глобинський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія «Полтавазернопродукт». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2017. Строк виконання робіт:
5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт:
ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія «Полтавазернопродукт».
 7. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 12,6 м2 (розміщення майстерні). Місцезнаходження об’єкта: вул. Навроцького, 9, м. Полтава.
Балансоутримувач: ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Непомнюща Ю. М.
 8. Назва об’єкта: частина асфальтованого майданчика (проїзної частини навчального корпусу № 1) загальною площею 100,81 м2 (торгівля).
Місцезнаходження об’єкта: вул. Г. Сковороди, 1/3 м. Полтава. Балансоутримувач:
Полтавська державна аграрна академія. Мета оцінки: визначення ринкової вартості
з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2017.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області.
Платник виконаних робіт: ТОВ «Країна-Скай».
 9. Назва об’єкта: нежитлові підвальні приміщення (будівля) площею
55,4 м2 (розміщення архіву). Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 71,
смт Велика Багачка, Полтавська обл. Балансоутримувач: УДК СУ у Великобагачанському районі. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії
договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2017. Строк виконання робіт: 5
календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт:
Об’єднаний трудовий архів селищних, сільських рад Великобагачанського району.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення);
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення
(за наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення). Зазначені
документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не
визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних пропозиціях
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ.
За результатами аналізу звітності, проведеного Фондом державного майна України,
регіональне відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна:
об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним
об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та
нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 400,00 грн
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, (кімн. 415)
до 27.10.2017 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться у РВ
ФДМУ по Полтавській області 02.11.2017 о 10.00 за адресою: вул. Небесної
Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча
група перебуває за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

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 приватизації
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля, склад-магазин загальною
площею 165,4 м2 (разом із земельною ділянкою). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Дубноцукор». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Дубно, пров. Центральний, 12 (5). Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості (початкової ціни) з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19. 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: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,
77). Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: відсутня. Розмір земельної
ділянки, усього: 0,0458 га (458,0 м2). Місце розташування земельної ділянки: Рівненська обл., м. Дубно, пров. Центральний, 12 (5). Цільове призначення земельної
ділянки: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови
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(для обслуговування нежитлової будівлі, склад-магазину). Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: будівля магазину (разом із земельною ділянкою)
загальною площею 305,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ПАТ «Дубенський завод гумово-технічних виробів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 71. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості (початкової ціни) з метою приватизації шляхом продажу на
аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19. 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: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: відсутня. Розмір
земельної ділянки, усього: 0,0650 га (650,0 м2). Місце розташування земельної ділянки: Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 71. Цільове призначення земельної
ділянки: для роздрібної торгівлі та комерційних послуг. Правовий режим земельної
ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які
містяться в конверті. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву,
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III, IV Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору (після отримання необхідної документації).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській області
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди
Інформація про
замовника/платника
30.09.17 Визначення вартості ТОВ
об’єкта з метою про- «Автодовження договору Дор»
оренди

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

Мета проведення
оцінки

1 Частина нежитлового приміщення (№ 4) на другому
поверсі 2-поверхового господарчого корпусу (№ 84143,
Б-2) загальною площею 45,9 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Пушкінська, 106, що перебуває на балансі Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого, 02071139, тел. 704-92-93
2 Нежитлові приміщення на 1-му поверсі в адміністра25.09.17 Визначення вартості
тивному корпусі (кімн. № 1 – торговельний зал, кімн.
об’єкта з метою про№ 2 – підсобне приміщення, кімн. № 3 – торговельний
довження договору
зал) загальною площею 111,3 м2 за адресою: м. Харків,
оренди
пров. Кузнечний, 2, що перебувають на балансі ДП
«Харківський науково-дослідний інститут комплексної
автоматизації», 14072049, тел. 732-65-66
3 Частина вбудованого нежитлового приміщення у службо- 31.12.17 Визначення вартості
вому одноповерховому будинку зв’язку (пост ЕЦ) з/д ст.
об’єкта з метою проКоломак загальною площею 5,0 м2 за адресою: Харківська
довження договору
оренди
обл., Коломацький р-н, с. Шелестове, вул. Привокзальна,
7, що перебуває на балансі Виробничого підрозділу «Люботинське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська
залізниця» на праві господарського відання, 25616920
4 Площа вестибуля – кімн. № 30 на 1-му поверсі 1317.11.17 Визначення вартості
поверхової будівлі учбового корпусу (літ. Б-14) загальоб’єкта з метою проною площею 2,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Дина
довження договору
оренди
мівська, 4, що перебуває на балансі Національного
університету «Юридична академія України
ім. Я. Мудрого», 02071139
5 Площа вестибуля – кімн. № 54 на 1-му поверсі
17.11.17 Визначення вартості
5-поверхової будівлі учбового корпусу (літ. А-5) загальною
об’єкта з метою проплощею 2,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська,
довження договору
оренди
106, що перебуває на балансі Національного університету
«Юридична академія України ім. Я. Мудрого», 02071139
6 Нежитлове приміщення – кімн. № 4 (7,0 м2) мансард01.10.17 Визначення вартості
ного (технічного) поверху та ділянка покрівлі (5,0 м2)
об’єкта з метою продовження договору
12-поверхової будівлі виробничого корпусу (літ. «А-12»)
2
оренди
загальною площею 12,0 м за адресою: м. Харків,
вул. Космічна, 21а, що перебуває на балансі ДП Український державний проектний інститут «Укрміськбудпроект», 024997980, тел. 701-07-30
7 Нежитлове приміщення технічного поверху (15,7 м2) та
01.10.17 Визначення вартості
майданчик на даху (10,0 м2) 9-поверхової будівлі гуртооб’єкта з метою продовження договору
житку № 12 Студмістечка (інв. № 73153) загальною пло2
оренди
щею 25,7 м за адресою: м. Харків, пров. Електроінструментальний, 6б, що перебуває на балансі Студентського
містечка Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 23912869, тел. 788-46-86
8 Частина стіни на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі
25.11.17 Визначення вартості
головного учбового корпусу № 1, інв. № 0004530 (реєоб’єкта з метою простровий № 00493578.1.БЕШСНП7581) загальною плодовження договору
щею 4,32 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський
оренди
р-н, смт Мала Данилівна, вул. Академічна, 1, що перебуває на балансі Харківської державної зооветеринарної
академії, 32979455
9 Нежитлове приміщення на 2-му поверсі навчального
30.11.17 Визначення вартості
корпусу площею 60,4 м2 за адресою: м. Харків, пров.
об’єкта з метою продовження договору
Рубанівський (Свердлова), 1, що перебуває на балансі
оренди
Харківського електромеханічного технікуму транспортного будівництва 01393119, тел.: 777-09-11, 12-47-85
10 Нежитлові приміщення – кімн. № 16, 17, 18, 19, 20,
На дату Визначення вартості
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 43, 44, 45, 47, 49, 50, укладення об’єкта оренди з
51 на 1-му поверсі та кімн. № 20, 22, 25, 26, 27 на 2-му договору на метою передачі в
поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі загальною проведення оренду
площею 417,7 м2 за адресою: м. Харків, Кільцевий
незалежної
проїзд, 1, що перебувають на балансі Концерну «Військ оцінки
торгсервіс», 33689922, тел. (044) 243-39-36, 243-39-44
11 Одноповерхова будівля пилорами (сховище ДОК, склад, На дату Визначення вартості
виробничі майстерні) загальною площею 334,8 м2
укладення об’єкта оренди з
за адресою: м. Харків, Кільцевий проїзд, 1, що перебу- договору на метою передачі в
ває на балансі Концерну «Військторгсервіс», 33689922, проведення оренду
незалежної
тел.: (044) 243-39-36, 243-39-44
оцінки
12 Одноповерхова будівля магазину (склад) загальною
На дату Визначення вартості
площею 472,6 м2 за адресою: Харківська обл., м. Бала- укладення об’єкта оренди з
клія, вул. 1 Травня, 8, що перебуває на балансі Концер- договору на метою передачі в
проведення оренду
ну «Військторгсервіс», 33689922,
незалежної
тел.: (044) 243-39-36, 243-39-44
оцінки
13 Частина нежитлового приміщення технічного повер16.09.17 Визначення вартості
2
2
ху – 9,0 м та ділянка покрівлі – 12,0 м 14-поверхової
об’єкта з метою продовження договору
адміністративно-учбової будівлі (літ. «А-14») загальною
оренди
площею 21,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська,
333, що перебувають на балансі Харківський державний
університет харчування та торгівлі, 1566330
14 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-1, 1-2 на 1-му
На дату Визначення вартості
поверсі 3-поверхової будівлі учбово-лабораторного
укладення об’єкта оренди з
корпусу У-4 загальною площею 171,2 м2 за адресою: договору на метою передачі в
проведення оренду
м. Харків, вул. Пушкінська, 85, що перебувають на
балансі Національного технічного університету «Харків незалежної
оцінки
ський політехнічний інститут», 02071180, тел.: (057)
707-66-00, 707-66-01

ТОВ
фірма
«Південкабельсервіс»
ТОВ
«Євротранстелеком»

ПАТ КБ
«ПриватБанк»

ПАТ КБ
«ПриватБанк»
ТОВ
«Інтернаціональні
телекомунікації»
ТОВ
«Інтернаціональні
телекомунікації»
ТОВ
«ІНТЕР
АУТДОР»

ТОВ «Профессіонал»
ПП
«СЕРЖ»

ПП
«СЕРЖ»

ПП
«СЕРЖ»

ТОВ
«Інтернаціональні
телекомунікації»
ФОП
Тихоненко А. Т.

Продовженя таблиці

Інформація про
замовника/платника
15 2-поверхова будівля адміністративного корпус, літ. «А», На дату Визначення вартості ТОВ
площею 716,6 м2; будівля прохідних: № 1, літ. «П»,
укладення об’єкта оренди з
«АГРО БІО
ТРЕЙД»
площею 12,6 м2, № 2, літ. «В», площею 16,0 м2, № 3, договору на метою передачі в
літ. «М», площею 26,3 м2; трансформаторна підстанція, проведення оренду
незалежної
літ. «Г», площею 33,4 м2; будівля ОКСа, літ. «С», плооцінки
щею 58,3 м2; будівля складу ОКСа, літ. «К», площею
142,0 м2; будівля гаража легкових автомобілів, літ. «Б»,
площею 152,5 м2; будівля гаража вантажних автомобілів, літ. «З’’», площею 248,4 м2; будівля гаража
вантажних автомобілів, літ. «З», площею 398,4 м2;
побутові приміщення гаража, літ. «Р», площею 73,0 м2,
загальною площею 1 877,5 м2 за адресою: Харківська
обл., м. Куп’янськ, смт Куп’янськ-Вузловий, вул. Силікатна, 1, балансоутримувач відсутній
16 Нежитлові приміщення загальною площею 41,4 м2,
–
Визначення вартості
–
вбудовані у другий поверх 2-поверхової нежитлової
об’єкта для погодженбудівлі, за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н,
ня розміру орендної
смт Солоницівка, вул. Пушкінська, 27. Балансоутримуплати та укладення
вач: Солоницівська селищна рада, 04398821
договору оренди
2
17 Нежитлові приміщення загальною площею 39,76 м ,
–
Визначення вартості
–
вбудовані в одноповерхову будівлю, за адресою:
об’єкта для погодженХарківська обл., Дергачівський р-н, смт Солоницівка,
ня розміру орендної
вул. Пушкінська, 25. Балансоутримувач: Солоницівська
плати та укладення
селищна рада, 04398821
договору оренди
18 Нежитлові приміщення загальною площею 42,4 м2,
–
Визначення вартості
–
вбудовані у перший поверх 2-поверхової нежитлової
об’єкта для погодженбудівлі, за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н,
ня розміру орендної
смт Солоницівка, вул. Пушкінська, 25. Балансоутримуплати та укладення
вач: Солоницівська селищна рада, 04398821
договору оренди
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), запечатаних в окремому конверті; документів (копії договорів на виконання
робіт з оцінки та копії актів приймання-передавання робіт з оцінки) щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією відносно
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки). Додатково інформуємо, що
відповідно до листа ФДМУ від 21.02.2017 № 10-36-3320 «Щодо показників середніх
значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у III кварталі 2017 року для
оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема, декількох об’єктів нерухомого майна,
що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 2,4
тис. грн, комплекс будівель та споруд – 10,8 тис. грн; об’єкта незавершеного будівництва – 8,1 тис. грн; цілісний майновий комплекс – 20,8 тис. грн; необоротні
активи – 44,2 тис. грн; об’єкт аукціону (один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до 1 000 м2 (1 га); окремо розташована будівля;
земельна ділянка площею до 10 000 м2 (1 га) – 7,2 тис. грн; визначення розміру
збитків, завданих державі, – 6,2 тис. грн; легкові транспортні засоби – 1,4 тис. грн;
гідротехнічні споруди – 9, 4 тис. грн; пакет акцій – 5,0 тис. грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5
днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі
необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою:
м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після
опублікування цієї інформації. Телефон для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Найменування об’єкта оцінки, площа,
№
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач Дата оцінки
з/п
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

Мета проведення
оцінки

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна
 1. Об’єкт: група інвентарних об’єктів, а саме: одноповерхова капітальна
будівля (сторожка) загальною площею 54,2 м2 (літ. А), будівля у стані будівництва
(літ. Б), паркан (№ 1), ворота (№ 2), хвіртка (№ 3), що перебуває на балансі Державної установи «Голопристанська виправна колонія (№ 7) – Міжобласна спеціалізована туберкульозна лікарня», за адресою: м. Херсон, вул. Причальна, 3. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП
Кучерова Любов Олексіївна. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2017.
 2. Об’єкт: частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 на четвертому поверсі будівлі КДП Миколаївської СОПР, що перебуває на балансі Одеського регіонального структурного підрозділу ДП «Обслуговування повітряного руху
України», за адресою: м. Херсон, «Аеропорт цивільної авіації», 2. Замовник: РВ ФДМУ
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ПрАТ «Датагруп». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2017.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів
максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована учасником конкурсу у конкурсній пропозиції, становить для об’єктів нерухомого майна
(нежитлових приміщень, майданчиків тощо) не більше ніж 2,4 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за
№ 60/28190), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим
пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмову згоду керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки;
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті (не більше 5 днів); документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,
47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00
через 18 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок
(0552) 22-44-44.

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: частина вестибуля першого поверху будівлі бібліотечного корпусу площею 9,0 м2. Балансоутримувач – Хмельницький
національний університет. Місцезнаходження об’єкта: вул. Кам’янецька, 110/1,
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 – 31.10.2017. Строк виконання робіт – до
5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Цимбалюк Оксана Василівна. Подібними
об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та їх частини (нерухомість комплексного
використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 2: нежитлові приміщення загальною площею
900,6 м2 на третьому поверсі корпусів № 1 та № 70. Балансоутримувач – ДП
«Новатор». Місцезнаходження об’єкта: вул. Тернопільська, 17, м. Хмельницький.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон
та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки – 154 417,0 м2. Місце розташування земельної
ділянки: вул. Тернопільська, 17, м. Хмельницький. Цільове призначення земель-
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ної ділянки – під виробничу базу. Правовий режим земельної ділянки – право постійного користування. Дата оцінки – 31.10.2017. Замовник робіт з оцінки – ДП
«Новатор». Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Никитюк Олена Станіславівна.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання).
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у
запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті:
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. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (прий
мальня), 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 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29000.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення другого поверху чотириповерхової
адміністративної будівлі площею 17,7 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут технікоекономічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «САН ПРОМ
СЕРВІС ГРУП». Дата оцінки: 31.10.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення гаража площею 21,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської
служби України у Лисянському районі Черкаської області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: пл. Миру, 33, смт Лисянка, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки:
ФОП Кравчук Н. В. Дата оцінки: 31.10.2017.

 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення хімчистки літ. W-1 площею
246,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Надпільна, 222,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Здір А. В. Дата оцінки: 31.10.2017.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху навчального корпусу площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Канівський
коледж культури і мистецтв Уманського державного педагогічного університету
імені Павла Тичини – відокремлений структурний підрозділ університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Юрія Іллєнка, 24, м. Канів, Черкаська обл. Платник
робіт з оцінки: ВАТ «Державний ощадний банк України». Дата оцінки: 31.10.2017.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається
з підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток
3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення)
разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
(абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення); пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (для
об’єктів нерухомого майна –не більше 8 днів; для цілісних майнових комплексів –
не більше 20 днів), запечатану в окремому конверті.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 26.09.2017 № 10-59-18295 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІІ кварталі 2017 р.»
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт комісією не будуть
розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують:
один об’єкт оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи
та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 2 400,00 грн;
окремо розташовані будівлі – 7 200,00 грн, комплекс будівель та споруд – 10 800,00
грн, об’єкт незавершеного будівництва – 8 100,00 грн; цілісні майнові комплекси –
20 800,00 грн, визначення розміру збитків, завданих державі, – 6 200,00 грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.
gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 07 листопада 2017 року до 16.00.

Конкурс відбудеться 13 листопада 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по
Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
23,9 м2 (кімн. № 501) п’ятого поверху дев’ятиповерхової адмінбудівлі та
частина капітального гаража площею 19,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39. Платник робіт
з оцінки: ТОВ «БАЛУ».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
233,8 м2 (кімн. № 500, 502, 503, 504) п’ятого поверху дев’ятиповерхової
адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський
національний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39. Платник робіт з оцінки: Чернігівська міська громадська
спортивно-патріотична організація «Сокіл».
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів,
просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18.
Телефакс замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника
конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної
вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.10.2017. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Максимальна вартість послуг – 2 200,00 грн
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбувся 25.05.2017
Переможцями конкурсів визнано:
ФОП Старікова О. В. на проведення оцінки державного майна:
частини нежитлового приміщення на першому поверсі морфологічного корпусу
площею 4,79 м2 за адресою: вул. вул. Шевченка, 23, м. Полтава, що обліковується
на балансі ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Мета оцінки –
укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 238,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлових приміщень в будівлі учбового корпусу площею 50,3 м2
за адресою: вул. Пушкіна, 83а, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавського політехнічного коледжу Національного технічного університету «ХПІ». Мета
оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1т 238,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення другого поверху навчального корпусу № 1 площею
3,5 м2 та частини нежитлового приміщення третього поверху навчального корпусу
№ 2 площею 3,5 м2 за адресою: вул. Остроградського, 2, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт –
1 337,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення площею 21,6 м2 за адресою: вул. Курчатова, 15,
м. Полтава, що обліковується на балансі ДПТНЗ «Полтавське вище професійне
училище імені А. О. Чепіги». Мета оцінки – продовження дії договору оренди.
Вартість виконаних робіт – 1 238,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення гуртожитку загальною площею 17,8 м2
за адресою: вул. Республіканська, 87, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на балансі Регіонального центру професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 337,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – ТОВ «Консалтінгова компанія «Форекс» на проведення
оцінки державного майна:
частини нежитлових приміщень будівлі районного відділу статистики площею
52,9 м2 за адресою: вул. Незалежності, 35/14, смт Нові Санжари, Полтавська обл.,
що обліковується на балансі Головного управління статистики у Полтавській області. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт –
1 400,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 03.05.2017
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єктів:
частина приміщення залу-гуртожитку площею 28,6 м2 за адресою: м. Дубно,
вул. Шевченка, 56, що перебуває на балансі Дубенського коледжу культури і мистецтв РДГУ, визнано ТОВ «Нікос. Оціночна компанія». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 100 грн;
нежитлове приміщення площею 14,7 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Костопіль, вул. Незалежності, 14, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Рівненській області, визнано ПП «Експертбудсервіс». Строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 100 грн;
нежитлове приміщення площею 59,7 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового,
7, що перебуває на балансі Рівненського державного гуманітарного університету,
визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000 грн;
гідротехнічні споруди, а саме: контурна дамба (нерест. ставок) – інв. № 315,
контурна дамба (виросн. ставок) – інв. № 318, дамба (літньо-мат. ставок) – інв.
№ 321, контурна дамба – інв. № 335, огороджуюча дамба – інв. № 337, огороджуюча дамба – інв. № 341, розподільчий канал – інв. № 342 за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Гуменники, що перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба», визнано ТОВ «Нікос. Оціночна компанія».
Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт
з оцінки – 14 800 грн;
частина адміністративної будівлі площею 2,0 м2 за адресою: м. Дубно, вул. Михайла Грушевського, 184, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру
МВС в Рівненській області, визнано ППФ «Експерт-Рівне». Строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200 грн;
частина приміщення першого поверху адмінбудинку площею 16,7 м2 за адресою:
м. Рівне, вул. Небесної сотні, 34, що перебуває на балансі Філії «Рівнеавтотранссервіс» УДП «Укрінтеравтосервіс», визнано ПП «Експертбудсервіс». Строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 100 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 19.05.2017
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єктів:
будівля пральні літ. А-1, будівля лазні літ. Б-1, будівля прохідної літ. Д-1, будівля гаража, літ. Г-1 площею 2 292,5 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 225б,
що перебувають на балансі Львівської філії концерну «Військторгсервіс», визнано
ТОВ «Нікос. Оціночна компанія». Строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні дні.
Вартість виконання робіт з оцінки – 8 000 грн;
частина адміністративної будівлі площею 2,0 м2 за адресою: м. Сарни, вул. Гагаріна, 100, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області, визнано ТОВ «Оціночна компанія Україна-Захід». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 250 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 17.05.2017
1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – група інвентарних об’єктів загальною площею 67,3 м2, а саме: 1) нежитлові приміщення
площею 40,2 м2; 2) нежитлове приміщення площею 9,0 м2; 3) нежитлове приміщення
площею 18,1 м2 за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Соборна, 23 (балансоутримувач – Конотопська районна державна адміністрація) з метою продовження
дії договору оренди визнано ФОП Педченко А. М. Строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 800,00 грн.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частина
даху площею 2,0 м2 за адресою: Сумська обл., Конотопський р-н, смт Дубов’язівка,
вул. Петра Лусти, 38 (балансоутримувач – Державне підприємство спиртової та
лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт») з метою передачі в оренду визнано
ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 1 820,00 грн.
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3. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові
приміщення загальною площею 79,2 м2 за адресою: Сумська обл., смт Липова Долина, вул. Полтавська, 19 (балансоутримувач – Управління Державної казначейської
служби України у Липоводолинському районі Сумської області) з метою передачі
в оренду визнано ФОП Педченко А. М. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 600,00 грн.
4. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове
приміщення площею 94,8 м2 за адресою: м. Суми, вул. Кузнечна, 2 (балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації) з метою продовження дії договору оренди
визнано ТОВ «КОНСАЛТ-С». Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
Вартість надання послуг з оцінки – 1 770,00 грн.
5. У зв’язку з тим, що на участь у конкурсі з проведення незалежної оцінки
об’єкта – частина нежитлового приміщення площею 12,0 м2 за адресою: Сумська
обл., Білопільський р-н, смт Ульянівка, вул. Колесника, 20 (балансоутримувач – ДП
«Укрспецзв’язок») з метою передачі в оренду, не надійшло жодної заяви, конкурс
вважається таким, що не відбувся.
6. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частина частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: Сумська обл.,
м. Шостка, вул. Гагаріна, 1 (балансоутримувач – Шосткинський інститут Сумського
державного університету) з метою передачі в оренду визнано ТОВ «КОНСАЛТ-С».
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з
оцінки – 1 80000 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 18.05.2017
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина адміністративного корпусу (частина 2-го
поверху, літ. «А-2») загальною площею 69,42 м2 (у тому числі площа спільного користування поз. 1-1 – 6,47 м2, поз. 1-3 – 4,15 м2, поз. 1-9 – 8,5 м2), що перебуває
на балансі Державного закладу «Український центр з контролю та моніторингу
захворювань Міністерства охорони здоров’я України», за адресою: пл. Ринок,
4, м. Бережани, Тернопільська обл. визнано ТОВ «ЕКФ «Орієнтир-Оцінка». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки –
2 100 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлових приміщень гаражів літера «А» (під
номерами І, ІІ, IV, 1-1, 1-2, 1-3) загальною площею 135,7 м2, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Тернопільській області, за адресою: вул.
Микулинецька, 32, м. Тернопіль визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 900 гривень,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина приміщення складу під літ. В, поз. 1-3, площею
137,3 м2, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних
ресурсів, за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль визнано ТОВ «ОрієнтирРеформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для
розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з
оцінки – 2 050 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 25.05.2017
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: будівля насосної станції з артезіанською свердловиною загальною площею 6,2 м2, що перебуває на балансі Державної установи
«Госпрозрахункова група Тернопільської обласної державної адміністрації»,
за адресою: вул. Зелена, 91а, смт Велика Березовиця, Тернопільський р-н, Тернопільська обл. визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 950 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина приміщень монастиря Бернардинів площею
472,2 м2, охоронний номер 662Н, інвентарний номер 10310008, що перебуває на
балансі Національного заповідника «Замки Тернопілля», за адресою: вул. Незалежності, 8, м. Збараж, Тернопільська обл. визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати
з метою продовження та внесення змін до договору оренди. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 000 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: приміщення IV поверху та площа спільного користування приміщень сходової клітки І, ІІ, ІІІ, ІV поверхів гуртожитку Державного
навчального закладу «Підгаєцький професійний аграрний ліцей», що перебуває
на балансі Державного навчального закладу «Підгаєцький професійний аграрний ліцей», за адресою: вул. Шевченка, 59б, м. Підгайці, Тернопільська обл. визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 150 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина вбудованого приміщення вестибуля
навчального корпусу № 1, А Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Заліщицький аграрний коледж
ім. Є. Храпливого» загальною площею 23,12 м2, що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування
України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого», за адресою: вул. С. Крушельницької № 52, м. Заліщики, Тернопільська обл. визнано ТОВ «ЕКФ «ОрієнтирОцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 150 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна, що відбувся 22.05.2017
Частина службового приміщення № 13 площею 7,0 м2 на першому поверсі будівлі (літ. А), що перебуває на балансі філії «Херсонський обласний автомобільноучбовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервис», за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 46, Переможець конкурсу – ПП «Радикал». Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні
договору оренди. Вартість робіт – 2 000 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 25.05.2017
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди –приміщення
загальною площею 110,0 м2 у магазині № 36, що обліковується на балансі Хмельницької філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: вул. Ярослава Мудрого,
37, м. Славута, Хмельницька обл. визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – приміщення загальною площею 23,4 м2 (у т. ч. площа загального користування – 8,0 м2) на
першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Головного
управління статистики у Хмельницькій області, за адресою: вул. Соборності, 31,
м. Славута, Хмельницька обл. визнано ПП «Агентство нерухомого майна «Гудвіл».
Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – Турецькі
бастіони загальною площею 232,8 м2 (охоронний номер пам’ятки 728), що обліковуються на балансі Національного історико-архітектурного заповідника «Кам’янець»,
за адресою: вул. Кузнечна, 1а, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 187,00 грн (без
урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди –
приміщення площею 14,2 м2 на першому поверсі центральної частини адміністративної будівлі, що обліковується на балансі РВ ФДМУ по Хмельницькій області,
за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький визнано ПП «Консалтінг сервіс».
Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 30.05.2017
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення
адміністративного будинку (будівля житлового будинку ХІХ ст.) загальною площею 2 153,7 м2 та будівля виробничого корпусу (будівля окружного суду ХІХ ст.)
загальною площею 3 623,6 м2, які є пам’яткою архітектури і містобудування національного значення, що обліковуються на балансі Кам’янець-Подільського колективного швейного підприємства, за адресами: Хмельницька обл., м. Кам’янецьПодільський, пл. Вірменський ринок, 8 та пл. Вірменський ринок, 5 визнано ПП
«Консалтінг сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 9 380,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 15 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів, що відбулися 18.04.2017
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі навчального корпусу № 2 площею 3,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Дашкевича, 22, м. Черкаси. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Дисконт». Термін виконання роботи –
2 календарних дні, вартість послуг – 2 800 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
1. Назва об’єкта оцінки: окремо визначене приміщення на другому поверсі адміністративної будівлі кімната № 26 площею 50,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Дисконт». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 2 800 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: приміщення їдальні площею 168,9 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Тальнівський щебзавод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Кар’єрна, 1, м. Тальне, Черкаська обл. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П.
Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 2 800 грн.
ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
1. Об’єкт державної власності групи А – нежитлова будівля лазні загальною
площею 182,3 м2 (20123, Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Крачківка, вул. Молодіжна, 28). Балансоутримувач відсутній. Дата оцінки: 28.02.2017. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін
виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 3 200 грн.
2. Об’єкт державної власності групи Ж – медпункт з обладнанням (20400, Черкаська обл., м. Тальне, вул. Кар’єрна, 23). Балансоутримувач: ТОВ «Тальнівський
щебзавод». Дата оцінки: 31.03.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання роботи –
4 календарних дні, вартість послуг – 3 990 грн.
3. Об’єкт державної власності групи Ж – клуб з обладнанням (20400, Черкаська
обл., м. Тальне, вул. Кар’єрна, 1а). Балансоутримувач: ТОВ «Тальнівський щебзавод». Дата оцінки: 31.03.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання роботи – 4 календарних
дні, вартість послуг – 3 990 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки майна,
що відбувся 25.05.2017
Відповідно до абзацу 6 пункту 3 розділу V Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області визнано переможцями конкурсів:
1. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ПП «ВІ АЙ ПІ Департамент».
Назва об’єкта оцінки: об’єкт приватизації групи А державної власності – єдиний
майновий комплекс державного підприємства «Особливе конструкторське бюро
«Рута» (м. Чернівці, вул. Руська, 248л). Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні в електронній формі. Вартість та строк виконання робіт з
оцінки: 14 600 гривень та 20 календарних днів.
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2. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ФОП Міцевич Любов Дмитрівна.
Назва об’єкта оцінки № 1: вбудовані приміщення першого поверху будівлі учбового корпусу (літ. А) загальною площею 24,2 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Федьковича, 16, що перебуває на балансі ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж».
Назва об’єкта оцінки № 2: вбудоване приміщення (1-3) площею 32,1 м2 на першому поверсі будівлі учбового корпусу (літ. А) за адресою: м. Чернівці, вул. Федьковича, 16, що перебуває на балансі ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж».
Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з
оцінки: 1 725 гривень та 5 календарних днів.
3. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ФОП Читайло Валентина Василівна. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення першого поверху будівлі учбового корпусу (літ. А) загальною площею 44,1 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Богомольця, 2, що перебуває на балансі ВДНЗ України «Буковинський державний
медичний університет». Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та
строк виконання робіт з оцінки: 1 700 гривень та 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 17.05.2017
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ПП «Аксіома» по об’єкту: приміщення магазину № 2 площею 93,3 м2, що перебуває на балансі ДП «Торговий дім «Сіверщина», за адресою: м. Чернігів, Рокосовського, 37 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 150 грн, строк – 5 календарних днів
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ «ЕКФ «Десна-Експерт» по об’єктах:
частина підвального приміщення загальною площею 169,3 м2 службової будівлі,
що перебуває на балансі Головного управління Державної казначейської служби
України у Чернігівській області, за адресою: м. Чернігів, вул. Реміснича, 27 (вартість
виконання робіт з оцінки – 2 070 грн, строк – 4 календарних дні від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлове приміщення гаража площею 67,8 м2 одноповерхової будівлі,
що перебуває на балансі Прилуцького агротехнічного коледжу, за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 178 (вартість виконання робіт з оцінки –
2 070 грн, строк – 4 календарних дні від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна);
ДП «Київський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних
центрів»» по об’єкту: частина асфальтового покриття території 2142 площею 9,0 м2,
що перебуває на балансі 4-го Державного пожежно-рятувального загону Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області,
за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Студентська, 2 (вартість виконання
робіт з оцінки – 1 980 грн, строк – 4 календарних дні від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту: частина нежитлового приміщення адмінбудівлі площею 4,86 м2 першого поверху адміністративної будівлі, що перебуває
на балансі Державної фіскальної служби України та в оперативному управлінні
(користуванні) Чернігівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного
управління ДФС у Чернігівській області, за адресою: м. Чернігів, вул. Кирпоноса,
28 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 180 грн, строк – 5 календарних днів від
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).
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 24.05.2017
Переможцем конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення вартості
об’єкта оцінки для розрахунку частки житла для військовослужбовців відповідно
до постанови КМУ від 03.06.2013 № 481) ТОВ «Експертно-правовий центр «Правекс» по об’єкту – казарма № 2, що перебуває на балансі Управління Служби безпеки України по Чернігівській області, за адресою: м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1
(вартість виконання робіт з оцінки – 3 800 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна).

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
державного майна, що відбувся 29.05.2017
За результатами конкурсу переможцем визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта державної власності – майна (16 од.), що перебуває
на балансі Державного техно-торговельного комерційного підприємства «РубінСервіс», за адресою: м. Вінниця, вул. Москаленка, 65 з метою відчуження шляхом
продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 15 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 802 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності, що відбувся 31.05.2017
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень загальною
площею 402,85 м2 на 1-му поверсі гуртожитку № 3 (літ. Б), що перебувають на
балансі Вінницького національного технічного університету, за адресою: 21021,
м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів/Келецька, 11/102 з метою укладення
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 2 020 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Нікіфоренко Галину Арсентіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 64-65 загальною площею 17,4 м2 на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі управління заводу (літ. 1),
що перебувають на балансі Державного підприємства «45 експериментальний механічний завод», за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Стрілецька (колишня Червоноармійська), 57 з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг
з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 950 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шуткевича Володимира Євгеновича щодо
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (боксів)
загальною площею 189,1 м2, що перебувають на балансі Вінницького регіонального
управління водних ресурсів, за адресою: м. Вінниця, Сабарівське шосе, 23 з метою
укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 2 025 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – окремо розташованої 1/антресоль-поверхової
будівлі модуля «Кисловодськ» (літ. Ж) загальною площею 1 199,9 м2, що перебуває
на балансі Державного підприємства «Вінницький завод «Кристал», за адресою:
21100, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21 з метою продовження строку дії договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 2 615 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Реверу Олену Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 107 (28,6 м2),
№ 109 (43,8 м2) загальною площею 72,4 м2 на 1-му поверсі двоповерхової будівлі
господарського корпусу (навчальний корпус № 3), що перебувають на балансі Вінницького коледжу будівництва та архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури, за адресою: 21001, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 53 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 100 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рабець Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 12, № 13
загальною площею 190,2 м2, гаража (літ. С), що перебувають на балансі Вінницької
філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова, 7а з метою
укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
Вартість надання послуг з оцінки – 1 800 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Прокопенко Світлану Михайлівну щодо
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 3 –
№ 8 загальною площею 128,8 м2 на 1-му поверсі будівлі банно-прального комбінату
(літ. Б), що перебувають на балансі Вінницької філії Концерну «Військторгсервіс»,
за адресою: м. Вінниця, вул. Липовецька, 1 з метою укладення договору оренди.
Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з
оцінки – 2 000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо визначення
вартості об’єкта оренди – частини заасфальтованої площадки біля гуртожитку № 2
площею 6,0 м2, що перебуває на балансі Вінницького національного аграрного
університету, за адресою: 21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3 з метою укладення
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 2 070 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Коваленко Тетяну Іллівну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень част. № 1 (8,0 м2)
№ 2 (7,0 м2) загальною площею 15 м2 у підвалі морфологічного корпусу (літ. А),
що перебувають на балансі Вінницького національного медичного університету
ім. М. І. Пирогова, за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 56 з метою укладення
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Петричко Людмилу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень загальною
площею 155,4 м2 у будівлі їдальні, що перебувають на балансі Державного навчального закладу «Професійно-технічне училище № 21 м. Калинівки», за адресою: Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Нова Гребля, вул. Шкільна, 3 з метою
укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
Вартість надання послуг з оцінки – 1 970 грн;
по об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого приміщення
№ 5 площею 4,0 м2 на 12-му поверсі 12-поверхової адміністративної будівлі (літ. А),
що перебуває на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області,
за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15 – конкурс не відбувся
(відсутні заяви суб’єктів оціночної діяльності);
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо визначення
вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 4
площею 4,0 м2 у будівлі навчального корпусу № 1 (літ. А), що перебуває на балансі Вінницького національного аграрного університету, за адресою: м. Вінниця,
вул. Сонячна, 1 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 060 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта
оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення незалежної
оцінки державного майна, що відбувся 06.06.2017
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна:
частина адміністративної будівлі «А-9» площею 20,0 м2 за адресою: 43025,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12 визнано ТОВ «Волинь-експерт»; мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для продовження дії договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 500,00 грн
та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина спорткомплексу (літ. Ж-2) площею 40,7 м2 за адресою: 43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75 визнано ТОВ «Волинь-експерт»; мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
продовження дії договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 500,00 грн та строк
виконання робіт з оцінки – 3 календарних дні;
частина приміщення (літ. А-3) (приміщення № 10) площею 14,3 м2 за адресою:
44500, Волинська обл., м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 2 визнано ФОП Малащицьку О. Г.; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку

розміру орендної плати для продовження дії договору оренди; вартість робіт з
оцінки – 1 260,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина приміщення (літ. А-3) (приміщення № 14) площею 7,2 м2 за адресою: 44500, Волинська обл., м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 2 визнано ФОП
Малащицьку О. Г.; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди; ціна виконання робіт з оцінки – 1 260,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта
оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення незалежної
оцінки державного майна, що відбувся 15.06.2017
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності визнано ФОП
Малащицьку О. Г. для проведення незалежної оцінки майна: частина учбоволабораторного корпусу площею 5,0 м2 за адресою:43018, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Потебні, 56; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди; ціна виконання робіт з
оцінки – 1 080,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
індивідуально визначеного майна – об’єкта приватизації, що відбувся
06.06.2017
Назва об’єкта оцінки: лазня-сауна з прибудовою. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: КСП «Зірка» (ліквідовано ухвалою Господарського суду
Донецької області від 10.04.2007 № 12/58Б). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Зелена, 33. Мета проведення оцінки: визначення
вартості об’єкта приватизації з метою продажу конкурентним способом. Переможець конкурсу – ФОП Гапотченко А. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість
послуг з оцінки – 3 720 грн, строк виконання – 10 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для здійснення
незалежної оцінки майна, що відбувся 01.06.2017
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна – гідротехнічні споруди ставка площею 30,8 га (шахтний
водоскид з плоским металевим затвором 2х1,0 м та гребля довжиною 610 м),
що перебуває на меліоративному каналі МК (зарегульоване русло р. Водотий загальнодержавного значення), розташованому на території Соболівської сільської
ради за межами с. Долинівка Брусилівського р-ну Житомирської області, що перебуває на балансі Радомишльського міжрайонного управління водного господарства, визнано ПП «Експерт-Сервіс-Консалт» (вартість виконання – 6 500,00
грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
майна, що відбувся 30.05.2017
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 21,6 м2 та частина
нежитлового приміщення площею 7,79 м2 першого поверху будівлі навчального корпусу № 1. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Донбаська
національна академія будівництва і архітектури (код за ЄДРПОУ 02070795).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Героїв
Небесної Сотні, 14. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О.
Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 040 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: державне майно загальною площею 4 368,3 м2, у тому
числі: будівлі лігатур великого розважування площею 1 091,1 м2, металевої прибудови розширення виробництва лігатур площею 115,0 м2, нежитлові приміщення загальною площею 623,1 м2 будівлі ділянки литва ТНП, виробництва карбіду
кальцію і випалення концентрату, нежитлові приміщення загальною площею 2
539,1 м2 будівлі блоку складів. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ДУ «НІОХІМ» (код за ЄДРПОУ 00209740). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Волноваський р-н, смт Донське. Мета проведення оцінки: визначення
вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП
Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 5 000
грн, строк виконання – 3 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 174,3 м 2 з ґанком будівлі ветлабораторії (реєстровий номер
00696042.1.ЦСЧХА010144). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Добропільська районна державна лікарня ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 00696042. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Добропілля,
вул. Залізнична, 4. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Гапотченко А. М. Згідно з конкурсною пропозицією
вартість послуг з оцінки – 2 150 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення третього поверху
будівлі площею 23,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії, код за ЄДРПОУ
00173367. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Соборна, 26. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкту оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг
з оцінки – 2 060 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
Продовження. Початок рубрики на стор. 4 – 6.

ІНФОРМАЦІЯ про оренду майна
державних підприємств і організацій
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
Національного антикорупційного бюро України
про конкурс на право оренди державного майна
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: державне нерухоме
майно – нежитлові приміщення загальною площею 66,4 м2 адміністративної
будівлі корпусу «Славутич» за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3.
Балансоутримувач: Національне антикорупційне бюро України.
Орган управління: Фонд державного майна України.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про неналежну оцінку майна
на 31.07.2017 становить 894 700,00 грн без урахування ПДВ.
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – жовтень 2017 року
становить 5 958,70 грн без урахування ПДВ. У подальшому орендна плата
підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції відповідно до чинного законодавства.
Умови конкурсу:
1. До участі в конкурсі не допускаються особи, щодо яких застосовуються
санкції відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28
квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від
15 травня 2017 року № 133/2017.
2. Найбільший розмір орендної плати, запропонований учасником у конкурсній пропозиції в день проведення торгів, є початковою орендною платою (за базовий місяць).
3. Мета використання: місце гарячого харчування працівників Національного
антикорупційного бюро України.
4. Зобов’язання орендаря щодо сплати орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку у розмірі, не меншому, ніж орендна плата за базовий місяць, який
вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць (останні місяці) оренди.
Якщо договір оренди укладено на строк, менший ніж один місяць, вноситься завдаток у розмірі орендної плати за цей строк.
5. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату до державного
бюджету та орендодавцю (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним,
з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій платіжних документів
орендодавцю.
6. Строк оренди: 2 роки 11 місяців.
7. Належне утримання та ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
8. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, утримування майна в порядку, передбаченому екологічними,
санітарно-гігієнічними нормами та правилами пожежної безпеки.
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9. Укладення з орендодавцем договору про відшкодування витрат орендодавця на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю
протягом 15 робочих днів з дати укладення договору оренди.
10. Страхування об’єкта оренди протягом одного місяця з дати укладення договору оренди на суму не меншу ніж його вартість за висновком про вартість, на
користь орендодавця в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно
поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно
було застраховане.
11. Дотримання вимог перепускного режиму Національного антикорупційного бюро України.
12. Проведення орендарем своєчасно за власний рахунок поточного та інших
видів ремонту орендованого майна. Ця умова не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень. Проведення орендарем поточного
та капітального ремонту виключно за попереднім погодженням із орендодавцем і
Фондом державного майна України.
13. Невід’ємні поліпшення орендованого майна залишаються власністю держави. Вартість невід’ємних поліпшень орендованого майна, здійснених орендарем
за період оренди, не підлягає компенсації.
14. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання
договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовнику
оцінки (за наявності підтвердних документів).
15. Забезпечити орендодавцю доступ на об’єкт оренди з метою перевірки його
стану відповідно до цільового призначення.
16. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах
суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, мають відповідати умовам договору оренди.
17. Зобов’язання орендаря не зберігати і не використовувати токсичні, хімічні,
вибухові, радіоактивні та легкозаймисті матеріали і речовини.
18. Наявність у реєстраційних документах суб’єкта господарювання певного
виду економічної діяльності, який відповідає меті використання об’єкта оренди (відповідний КВЕД: 56.10 «Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного
харчування»).
19. Наявність у потенційного орендаря досвіду роботи за даним видом економічної діяльності не менше 10 років.
20. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
21. У разі припинення, розірвання договору оренди поліпшення об’єкта оренди,
здійснені за рахунок власних коштів як з дозволу, так і без дозволу орендодавця,
які неможливо відокремити від об’єкта оренди без заподіяння йому шкоди, є державною власністю і компенсації не підлягають.
22. Інші умови договору оренди, який буде укладено з переможцем конкурсу, відповідатимуть умовам Типового договору оренди, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 23.08.2000 № 1774 (у редакції наказів Фонду державного майна України від 09 серпня 2007 р. № 1329, від 05 березня 2013
року № 276) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 серпня 2007
року за № 980/14247.
23. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
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з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення розміру
орендної плати здійснюється учасниками з кроком 10 відсотків від початкової
орендної плати.
24. Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної
плати за базовий місяць розрахунку у разі обов’язкового забезпечення виконання
інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі із зазначенням у ній ідентифікаційного коду за
Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних
осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб
(крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про
це відповідний орган державної фіскальної служби і мають відмітку у паспорті) та
документи, зазначені в оголошенні про конкурс;
проект договору оренди з пропозиціями щодо виконання умов конкурсу (крім
розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в
день проведення конкурсу), підписаний претендентом і завірений печаткою (за
наявності);
інформацію про засоби зв’язку з учасником конкурсу;
відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 7 Порядку проведення
конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (далі – Порядок), а саме:
а) якщо учасник є юридичною особою: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих
документів; завірену належним чином відповідно до Порядку копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього
не порушено справу про банкрутство;
б) якщо учасник є фізичною особою: копію документа, що посвідчує особу,
або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи –
платника єдиного податку.
Заяви та документи на участь у конкурсі приймаються з 19.10.2017 до
27.10.2017 включно. Документи, отримані після 27.10.2017, не розглядаються.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до відділу документообігу Національного антикорупційного бюро України у конверті з
написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності) за адресою:
м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, 02000, з 9.00 до 18.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 16.45.
Допущені для участі в конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конверти з конкурсними пропозиціями щодо розміру
орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті
на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу.
Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується
за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено у приміщенні Національного антикорупційного бюро України 31.10.2017 об 11.00 у кімнаті 328 за адресою: м. Київ,
вул. Василя Сурикова, 3.
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