Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 60 (1080)
Засновано у вересні 1993 року
ФДМУ ПОВІДОМЛЯЄ
Відповідно до наказу ФДМУ від 31.07.2017 № 1241 «Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України від 30 січня 2017 року № 132 «Про затвердження
плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г, Е на продаж в 2017 році», відповідно
до статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України», статті 11 Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів
України від 12 травня 2015 року № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної
приватизації у 2015-2017 роках» (зі змінами), на виконання пункту 6 наказу Фонду
державного майна України від 30 січня 2017 року № 132 «Про затвердження плануграфіка виставлення об’єктів груп В, Г, Е на продаж в 2017 році», пунктів 4 наказів
Фонду державного майна України від 18 липня 2017 року № 1140 «Про підсумки
конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства «Укрпапірпром» (код за ЄДРПОУ
16464888)» та від 18 липня 2017 року № 1141 «Про підсумки конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу пакета акцій приватного
акціонерного товариства «РІТМ» (код за ЄДРПОУ 36376078)», з метою вжиття заходів для забезпечення грошових надходжень від приватизації державного майна
до Державного бюджету України в 2017 році:
внесено зміни у додаток 1 «Об’єкти груп В, Г, що підлягають виставленню на продаж за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом
аукціону» до наказу Фонду державного майна України від 30 січня 2017 р.
№ 132 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г, Е
на продаж в 2017 році» (зі змінами), виключивши такі позиції:
ЧЕРВЕНЬ
ЦА ФДМУ
16464888
ПрАТ «Укрпапірпром»
12405,05425
99,953
36376078
ПрАТ «Рітм»
5606,7
51,199
внесено зміни у додаток 2 «Об’єкти груп В, Г, Е, що підлягають виставленню
на продаж на аукціонах, в тому числі на фондових біржах та відкритих грошових
регіональних аукціонах» до наказу Фонду державного майна України від 30 січня
2017 р. № 132 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г, Е
на продаж в 2017 році» (зі змінами), доповнивши підрозділ «Фондова біржа» розділу «Листопад» такими позиціями:
ЦА ФДМУ
16464888
ПрАТ «Укрпапірпром»
12405,05425
99,953
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ по м. КИЄВУ
36376078
ПрАТ «Рітм»
5606,7
51,199
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Засновник і видавець –
Фонд державного майна України
Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437
Гаряча лінія Фонду державного
майна України

(044) 254-29-76
Безкоштовна гаряча лінія
з питань приватизації

(0-800) 50-56-46

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

2 серпня 2017 р.

офіційне видання Фонду
державного майна України

Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Львівська область

Окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля, сховище для техніки, площею 772,4 м2 за адресою: Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Старий
Самбір, вул. Дністрова, 70, що перебуває на балансі Старосамбірської районної
державної адміністрації Львівської області. Приватизовано фізичною особою, яка
єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 306 600,00 грн,
у т. ч. ПДВ – 51 100,00 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 26.07.2017 № 1201)

Житомирська область

1. Окреме індивідуально визначене майно – будівлі та споруди колишньої
автозаправної станції контейнерного типу № 11: будівля колишньої операторної
загальною площею 21,8 м2 (літ. А), асфальтобетонна площадка площею 118,3 м2
(літ. ДП) разом із земельною ділянкою за адресою: 11711, Житомирська обл.,
Новоград-Волинський р-н, с. Броницька Гута, вул. Шевченка, 1в.
2. Приміщення їдальні (літ. А) загальною площею 259,3 м2 за адресою: 10004,
Житомирська обл., м. Житомир, просп. Миру, 57, що перебувають на балансі ПрАТ
«Житичі» (код за ЄДРПОУ 02969627).

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
Херсонська область, АРК
та м. Севастополь

Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкт державної власності групи А разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта: адмінбудівля (літ. А) площею 213,3 м2 з туалетом (літ. Б)
та огорожею № 1, 2, 3.
Адреса: Херсонська обл., Бериславський р-н, м. Берислав, вул. 4-й гвардійської мехбригади, 26а.
Балансоутримувач об’єкта: Управління Державної казначейської служби України у Бериславському районі Херсонської області.
Відомості про об’єкт: адміністративна будівля (літ. А) загальною площею
213,3 м2, туалет (літ. Б), огорожа № 1, 2, 3.
Адміністративна будівля (літ. А) – одноповерхова, виконана за безкаркасною
конструктивною схемою та має кабінетну систему планування.
Туалет (літ. Б) – одноповерхова будівля площею 6,5 м2.
Огорожа № 1, 2, 3 складається з металевої хвіртки, металевих воріт, цегляної
огорожі довжиною 64,2 м2.
Площа земельної ділянки під зазначеним об’єктом становить 970,0 м2.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати на адресу: 73000,
м. Херсон, просп. Ушакова, 47, РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі.

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
1. Назва об’єкта: колишній цех розливу горілки (літ. «Т») загальною площею 238,5 м2; колишній відділ приготування горілки (літ. «Т1») загальною
площею 151,4 м2; колишній цех виноробства (літ. «Т2») загальною площею
1 164,5 м2 разом із земельною ділянкою.
Адреса об’єкта: 22007, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Столярчука, 21.
Зберігач: ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт», код за ЄДРПОУ 35797976,
адреса: 22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Північна, 44.
Відомості про об’єкт: одно-двоповерхова будівля загальною площею 1 554,4 м2,
у т. ч.: колишній цех розливу горілки (літ. «Т») загальною площею 238,5 м2, 1994
року побудови; колишній відділ приготування горілки (літ. «Т1») загальною площею
151,4 м2, 1994 року побудови; колишній цех виноробства (літ. «Т2») загальною площею 1 164,5 м2, 1951 року побудови, перебуває в задовільному стані.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 2 563,0 м2, кадастровий номер 0510900000:00:001:1364. Цільове призначення: виділена для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд,
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, код цільового
використання 11.02. Земельна ділянка розташована в другій зоні округу санітарної охоронної зони курортів м. Хмільника (зона обмежень). Проїзд до об’єкта
здійснюється на умовах договору-сервітуту з вул. Столярчука через ворота ПрАТ
«Агрокомплекс «Хмільникпродукт».
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 2 165 279,00 грн, у т. ч.: вартість
будівель – 1 890 392,00 грн, вартість земельної ділянки – 274 887,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 2 598 334,80 грн,
у т. ч.: вартість будівель – 2 268 470,40 грн, вартість земельної ділянки – 329 864,40
грн. ПДВ – 433 055,80 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному
обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі;
використовувати земельну ділянку з урахуванням обмежень, встановлених ст. 32
Закону України «Про курорти».
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в сумі 259 833,48 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 28.08.2017 включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 01.09.2017 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
2. Назва об’єкта: будівля колишнього цеху розливу вина (літ. «Б») з підвалом
(літ. «П/Б») загальною площею 1 127,4 м2 разом із земельною ділянкою.
Адреса об’єкта: 22007, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Столярчука, 21.
Зберігач: ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт», код за ЄДРПОУ 35797976,
адреса: 22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Північна, 44.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля колишнього цеху розливу вина (літ.
«Б») з підвалом (літ. «П/Б») загальною площею 1 127,4 м2, 1956 року побудови.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 1 437,0 м2, кадастровий номер 0510900000:00:001:1362. Цільове призначення: виділена для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд,
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, код цільового
використання 11.02. Земельна ділянка розташована в другій зоні округу санітарної охоронної зони курортів м. Хмільника (зона обмежень). Проїзд до об’єкта
здійснюється на умовах договору-сервітуту з вул. Столярчука через ворота ПрАТ
«Агрокомплекс «Хмільникпродукт».

Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 1 133 037,00 грн, у т. ч.: вартість
будівель – 941 320,00 грн, вартість земельної ділянки – 191 717,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 359 644,40 грн,
у т. ч.: вартість будівель – 1 129 584,00 грн, вартість земельної ділянки – 230 060,40 грн.
ПДВ – 226 607,40 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному
обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі;
використовувати земельну ділянку з урахуванням обмежень, встановлених ст. 32
Закону України «Про курорти».
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в сумі 135 964,44 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 28.08.2017 включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 01.09.2017 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 12.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
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 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу:
auk@uub.com.ua, тел. (0532) 56-00-37 до 17.00. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української
універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за
місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по
Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-26-08,
час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: приміщення боксу № 15 площею 50,3 м2 у будівлі майстерні літ. Б
та приміщення майстерні № 3 площею 25,1 м2 у будівлі виробничого цеху літ. Г.
Адреса об’єкта: Вінницька обл., Козятинський р-н, смт Бродецьке, вул. Робітнича, 32.
Відомості про об’єкт: приміщення боксу № 15 площею 50,3 м2, розташоване в
одноповерховій будівлі майстерні літ. Б, 1962 року побудови та приміщення майстерні № 3 площею 25,1 м2, розташоване в одноповерховій будівлі виробничого
цеху літ. Г, 1965 року побудови, потребують ремонту.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 22 695,00 грн, ПДВ – 4 539,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 27 234,00 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу державного майна сплатити ціну продажу
та після сплати в повному обсязі прийняти його у триденний термін за актом
приймання-передавання.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 272,34 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в ГУДКСУ у
Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ
ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 2 723,40 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Києва, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 28.08.2017 включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 01.09.2017 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 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 електронну
адресу: auk@uub.com.ua, тел. (0532) 56-00-37 до 17.00. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу
Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб.24, тел. (0432) 67-26-08, час роботи з 8.00 до
17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля, літ. А-1, площею 291,9 м2 (будівля магазину № 15).
Адреса об’єкта: 50079, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 86.
Балансоутримувач: ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (код
за ЄДРПОУ 00191023), адреса: 50079, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
Тернівський р-н.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова нежитлова будівля, літ. А-1, з
підвалом, літ. А п/д, тамбуром, літ. а, загальною площею 291,9 м2. Будівля придатна
для нормальної експлуатації. Електро-, водо-, теплопостачання у робочому стані.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 794 220,00 грн, ПДВ – 158 844,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 953 064,00 грн.
Умови продажу: використовувати зі збереженням профілю чи з його зміною; забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та
інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм,
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передбачених законодавством України; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища; здійснити реєстрацію нерухомого майна, яке входить до
складу об’єкта приватизації; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе
лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який
здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі
подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності
на об’єкт приватизації надати державному органу приватизації копії документів, що
підтверджують його право власності; право користування, купівлі, оренди земельної
ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації покупцем вирішується самостійно
в порядку, встановленому чинним законодавством України; покупець зобов’язаний
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі
ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 95 306,40 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р 37313015014354 у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової
ціни об’єкта приватизації – нежитлової будівлі, літ. А-1 площею 291,9 м2 (будівля
магазину № 15), розташованої за адресою: 50079, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 86).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні –
28 серпня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.com.ua) 1 вересня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Української універсальної біржі (http://
www.uub.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної
біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, кімн. 38) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: гараж літ. А-1 загальною площею 23,4 м2 разом із земельною
ділянкою.
Адреса об’єкта: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Миру (колишній
просп. Леніна (просп. Республіки), 10/20, гараж б/н.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби Укра
їни у м. Маріуполі Донецької області. Ідентифікаційний код балансоутримувача
37989721.
Адреса балансоутримувача: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, просп.
Миру, 68.
Відомості про об’єкт нерухомості: гараж літ. А-1 загальною площею 23,4 м2, одноповерховий, окремо розташований, рік введення в експлуатацію – 1992. Фундамент
цегляний, стіни – метал, покрівля металева, підлога – цемент. Будівля гаража боковими
фасадами «стіна в стіну» примикає до будівлі трансформаторної підстанції та будівлі
котельні. Під’їзд до об’єкта має тверде покриття. Інженерні комунікації відсутні.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,0024 га; кадастровий номер
1412336300:01:005:0496; категорія земель – землі житлової та громадської забудови; цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель органів
державної влади та місцевого самоврядування (обслуговування гаража). Розташування земельної ділянки до центру міста – 1,6 км, до моря – 1,1 км.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 32 700,00 грн, ПДВ – 6 540,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 39 240,00 грн, у т. ч.: об’єкта
нерухомості: без ПДВ – 29 300,00 грн, ПДВ – 5 860,00 грн, з ПДВ – 35 160,00 грн;
земельної ділянки: без ПДВ – 3 400,00 грн, ПДВ – 680,00 грн, з ПДВ – 4 080,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта покупець визначає
самостійно; забезпечення дотримання санітарних норм під час експлуатації об’єкта;
забезпечення благоустрою прилеглої до об’єкта території; використання земельної
ділянки відповідно до цільового призначення та у випадку необхідності – самостійне вирішення покупцем зміни цільового призначення земельної ділянки відповідно
до чинного законодавства; здійснення заходів щодо державної реєстрації права
власності на об’єкт приватизації (об’єкт нерухомості та земельну ділянку) згідно
з чинним законодавством України протягом шести місяців після підписання акта
приймання-передачі об’єкта; подальше відчуження та передача в заставу покупцем
об’єкта приватизації в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюються за погодженням з органом приватизації із забезпеченням переходу до нового
власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження,
відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором
купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця згідно із законодавством України.
Реєстраційний внесок у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти при розрахунку
за придбаний об’єкт вносяться на р/р 37187001011314 в банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 3 924,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172, ЄДРПОУ
13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» 01.09.2017. Час початку аукціону –
10.00, 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 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 заяви на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д, та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні –
28.08.2017 до 17.00.
Винагорода організатору аукціону – товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, що становить 392,40 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ЗАКАРПАТСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Берегівський кар’єр», що орендується ПрАТ «Берегівський кар’єр»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Берегівський кар’єр», що орендується ПрАТ «Берегівський кар’єр».
Балансоутримувач: ПрАТ «Берегівський кар’єр».
Адреса об’єкта: 90260, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво,
вул. Ференца Ракоці ІІ, 245.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача 32703031.
Вид діяльності об’єкта: виробництво неметалавих мінеральних виробів, н. в. і. у; добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого
сланцю; добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів, н. в. і. у; тощо.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу ЄМК входять: 37 будівель та
споруд, 21 трансортний засіб, 125 одиниць обладнання, устаткування, приладів,
меблів та іншого майна. Об’єкти, які не підлягають приватизації та не входять до
складу ЄМК, відсутні.
Відомості про земельні ділянки: у користуванні ПрАТ «Берегівський кар’єр»
відповідно до договорів оренди перебуває земельна ділянка площею 33,8724 га,
у т. ч.: 13,3857 га на території Берегівської міської ради та 20,4867 га на території
Мужіївської сільської ради Берегівського району.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на
території підприємства не утворюються і не зберігаються.
Об’єкт переданий в оренду ПрАТ «Берегівський кар’єр», термін дії договору
оренди – до 05.02.2019.

2 серпня 2017 року

Основні показники діяльності підприємства
Найменування показника
2013 рік
2014 рік
2015 рік
2016 рік
Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн
1619
1642
2301
3143
Чистий прибуток (збиток), тис. грн
-193
-84
38
53
Рентабельність, %
–
–
0,02
0,02
Вартість активів, тис. грн
15698
15498
15436
15936
Дебіторська заборгованість, тис. грн
72
218
152
574
Кредиторська заборгованість, тис. грн
591
475
375
822
Кількість працівників станом на 01.09.2016 – 19.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 12 300 000,00 грн
(дванадцять мільйонів триста тисяч грн 00 коп.), ПДВ – 2 460 000,00 грн (два мільйони чотириста шістдесят тисяч грн 00 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 14 760 000,00
грн (чотирнадцять мільйонів сімсот шістдесят тисяч грн 00 коп.).
Умови продажу:
збереження основних видів діяльності підприємства протягом п’яти років
з моменту укладення договору купівлі-продажу; покупець є правонаступником
всіх прав та обов’язків державного підприємства; збереження кількості існуючих
робочих місць; забезпечення безпечних, нешкідливих умов праці, правил протипожежної безпеки та цивільного захисту згідно з чинним законодавством України;
недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу
законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством
передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу
законів про працю України) протягом 6 місяців від дати переходу права власності
на об’єкт приватизації; забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з
вимогами трудового законодавства; здійснення заходів щодо збереження навколишнього середовища, забезпечення дотримання санітарних та екологічних
норм; питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору
купівлі-продажу в установленому законодавством порядку; не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю за виконанням умов, надавати необхідні матеріали,
відомості, документи про виконання умов до підписання акта підсумкової перевірки; подальше відчуження об’єкта приватизації та/або передача його в заставу
до повного виконання зобов’язань за договором купівлі-продажу здійснюється
виключно за згодою РВ ФДМУ по Закарпатській області, яка надається відповідно
до порядку, встановленого Фондом державного майна України та законодавством
України, зі збереженням для нового власника зобов’язань покупця за договором
купівлі-продажу, які не виконані на момент відчуження.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за прид
баний 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 1 476 000,00 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, перераховуються на р/р № 37316006018418, МФО 820172 в ДКСУ, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310.
Кінцевий термін приймання заяв – 4 вересня 2017 р.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «ІННЕКС»
8 вересня 2017 року. Час початку торгів – 10.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 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 товарної біржі «ІННЕКС» на електронну адресу:
www.market.comminnex.com. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «ІННЕКС»
(03040, м. Київ, просп. Голосіївський, 70, кімн. 1103) оригінали заяв на участь в
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840, зі змінами.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування в робочі дні.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь в цьому аукціоні.
Отримати додаткову інформацію можна в РВ ФДМУ по Закарпатській області
за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315; телефон для довідок в Ужгороді (0312) 61-38-83.

КІРОВОГРАДСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: гараж (літ. Г) площею 25,9 м2.
Адреса об’єкта: 28500, Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності
України (Леніна), 17.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Долинському районі Кіровоградської області (код за ЄДРПОУ 37983323).
Адреса балансоутримувача: 28500, Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності України, 17.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова цегляна будівля
площею 25,9 м2, що складається з двох боксів; інженерне забезпечення відсутнє;
технічний стан будівлі задовільний. Рік будівництва – 1971. Об’єкт розташований
на огородженій території Управління Державної казначейської служби України у
Долинському районі Кіровоградської області у центральній частині міста.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 19 658,00 грн, ПДВ – 3 931,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 23 589,60 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта – 2 358,96 грн.
Умови продажу: після укладення договору купівлі-продажу подальше використання об’єкта визначає покупець.
Продаж об’єкта здійснюється за грошові кошти.
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.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти при розрахунку за прид
баний 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: 28 серпня 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) 1 вересня 2017 року. Час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 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.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його знаходження, отримати додаткову інформацію у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою:
25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 706, тел.: (0522) 33-25-79, 33-24-00.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта № 1: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: стіл 2-міс. (56 шт.), стільці (112 шт.), стіл 4-міс. (20
шт.), стілець дитячий (80 шт.).
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна». Код за ЄДРПОУ 22405648. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова,4.
Відомості про об’єкт: об’єкт складається в основному з одиниць дитячих меблів
та інвентарю (для дитячих садків): cтіл 2-місний (56 шт., матеріал виготовлення –
ДСП, прямокутний), стільці (112 шт., матеріал виготовлення – дерево, фанера),
стіл 4-місний (20 шт., матеріал виготовлення – ДСП, прямокутний), стілець дитячий
(80 шт., матеріал виготовлення – дерево, фанера). Дата випуску складових об’єкта
приватизації – кінець 1980-х років. Меблі перебувають на зберіганні в неопалювальних виробничо-складських приміщеннях підприємства, в основному в заводській упаковці, без значних механічних ушкоджень. Технічний стан дитячих меблів
класифікований як придатний до використання.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 21 630,00 грн; ПДВ – 4 326,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 25 956,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 2 595,60 грн.
Назва об’єкта № 2: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: маслодільник РД-5, машина пральна КН-125 (3 шт.),
плита електрична ПЕ-051 (2 шт.), плита електрична ПЕ-0,51, машина МРОВ160 (овочерізка), центрифуга КН- 217, котел КПЕ-100, хліборізка МРХ-200,
рибочистка РО-1М, м’ясорубка М-250 (2 шт.), шафа жарова ШЖ-0,85.
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна». Код за ЄДРПОУ 22405648. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська область, м. Червоноград, вул. Промислова, 4.

Відомості про об’єкт: об’єкт складається з одиниць обладнання закладів громадського харчування (побутова техніка). Дата випуску складових об’єкта приватизації – кінець 1980-х років. Складові об’єкта тривалий час перебувають на зберіганні
в неопалювальних виробничо-складських приміщеннях підприємства. Обладнання
не тестувалось, не досліджено придатність основних вузлів, особливо – неметалевих частин (гума, пластмаса) та електричних частин. Технічний стан одиниць
обладнання класифікований: від задовільного до непридатного (брухт).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 36 700,00 грн; ПДВ – 7 340,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 44 040,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 4 404,00 грн.
Назва об’єкта № 3: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: привід П-2, вентвідсос МВО-1,6 (2 шт.), термостат
ТС-10, ліфт вантажний, стерилізатор.
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна». Код за ЄДРПОУ 22405648. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська область, м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: об’єкт складається з одиниць обладнання закладів громадського харчування, лабораторного обладнання, підйомних механізмів. Дата випуску складових об’єкта приватизації – кінець 1980-х років. Привід П-2 складається
з двох варочних камер, потужність – 7,5 кВт, габарити 900 х 850 х 1350 м, маса –
160,0 кг, матеріал – нержавіюча сталь. Вентвідсос МВО-1,6 (2 шт.) – конструкція навісного типу, в якій суміщені пристрої припливної та витяжної вентиляції, габаритні
розміри:1600 х 700 х 580 мм, маса – 50,0 кг, продуктивність – 0,65 куб.м/год. Термостат ТС-10 – термостат сухоповітряний, ємність камери – 10 л. Ліфт вантажний:
маса – орієнтовно 4 500 кг. Стерилізатор металевий з нержавіючої сталі, маса –
орієнтовно 15 кг. Складові об’єкта перебувають на зберіганні в неопалювальних
виробничо-складських приміщеннях підприємства, вантажний ліфт – на земельній
ділянці під відкритим небом. Технічний стан одиниць обладнання класифікований:
від придатного до використання до непридатного (брухт).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 35 700,00 грн; ПДВ – 7 140,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 42 840,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 4 284,00 грн.
Назва об’єкта № 4: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: лава для роздягання (12 шт.), ліжко дитяче з матрацом
(55 шт.), матрац (84 шт.), лава для одягу (20 шт.), ліжко дитяче (84 шт.).
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Зміна». Код за ЄДРПОУ
22405648. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: складові об’єкта перебувають на зберіганні в неопалювальних виробничо-складських приміщеннях підприємства. Дата випуску – кінець
1980-х років. Технічний стан об’єкта – придатний до експлуатації.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 39 580,00 грн; ПДВ – 7 916,00 грн
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 47 496,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 4 749,60 грн.
Назва об’єкта № 5: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: шафа для одягу (36 шт.), шафа для іграшок
(12 шт.), шафа для книжок (4 шт.), шафа господарська (5 шт.), вішалка для
роздягання (25 шт.), шафа для верхнього одягу (20 шт.), шафа для індивідуального користування (4 шт.), шафа д/мат. (4 шт.), шафа д/пост. (4 шт.),
вішалка для рушників (16 шт.).
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Зміна». Код за ЄДРПОУ
22405648. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: складові об’єкта перебувають на зберіганні в неопалювальних виробничо-складських приміщеннях підприємства. Дата випуску – кінець
1980-х років. Технічний стан об’єкта придатний до експлуатації.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 30 500,00 грн; ПДВ – 6 100,00 грн
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 36 600,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 3 660,00 грн.
Умови продажу об’єктів:
подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження
об’єкта приватизації до повної сплати його вартості можливе лише за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за виконанням умов
договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вноситься на рахунок 37180500900001 в ГУДКСУ у
Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по
Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 28.08.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 1 вересня 2017 року, час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за
№1147/27592 (зі змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви
на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж,
затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Україн
ська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел. (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля лазні загальною площею 182,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 20123, Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Крачківка, вул. Молодіжна, 28.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля, в якій знаходиться
дев’ять кімнат, загальною площею 182,3 м2. Рік побудови – 1977. Фундамент бутовий; перекриття – з/б плити; підлога бетонна; прорізи дерев’яні. Інженерні мережі:
електропостачання, водопостачання, каналізація, центральне опалення – недіючі.
Приміщення не використовуються. Загальний фізичний знос – 43,2 %, санітарнотехнічний стан – задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 33 600,00 грн, ПДВ – 6 720,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 40 320,00 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта:
подальше призначення та використання об’єкта покупець визначає самостійно;
забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання протипожежних та інших правил з утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених
законодавством України; питання користування земельною ділянкою під об’єктом
приватизації покупець вирішує самостійно відповідно до чинного законодавства.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37184006000007 в ГУДКСУ в Черкаській області, 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 4 032,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319071002036 в ДКСУ, МФО 820172,
код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу:
«10 % від початкової ціни об’єкта приватизації – нежитлової будівлі лазні загальною
площею 182,3 м2 (Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Крачківка, вул. Молодіжна,
28) в сумі 4 032,00 грн без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 28 серпня 2017 р. до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 1 вересня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(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 р. за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної біржі:
https://centrex.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної біржі (36020, м. Полтава, вул. Стрітенська, 36, офіс 214) 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).
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 9.00 до 17.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, тел. 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.
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конкурси з відбору розробників документації із землеустрою
ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки
до продажу земельної ділянки державної власності,
на якій розташований об’єкт, що підлягає приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (встановлення меж земельної ділянки; погодження меж земельної ділянки з суміжними
землевласниками та землекористувачами; закріплення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт
з реєстрації земельної ділянки у державному земельному кадастрі; присвоєння кадастрового номера та внесення відомостей до бази даних Державного земельного
кадастру; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи документації
із землеустрою (у разі необхідності її проведення); підготовка інших матеріалів та
документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт державної власності групи А – окреме індивідуально визначене майно – будівлі та споруди колишньої автозаправної станції контейнерного типу
№ 11, за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Броницька
Гута, вул. Шевченка, 1в. Балансоутримувач – відсутній.
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт із землеустрою (орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,27 га, категорія земель – землі
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони ті іншого призначення).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.07.2017
№ 1201 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: документація із землеустрою, погоджена та затверджена у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із
землеустрою (у разі необхідності її проведення); витяг з Державного земельного
кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Житомирській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових
реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із
зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися
підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів, що подаються на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно
до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою,
затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі змінами); копія документа,
що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння
йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії
документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим
чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація
претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання
робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку
пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та
перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних
робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом
ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ ФДМУ по Житомирській області.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 22 серпня 2017 року до 18.00.
Конкурс буде проведено 1 вересня 2017 року об 11.00 за адресою:
м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 402, РВ ФДМУ по Житомирській області. Телефон для довідок 42-04-16.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення повторного
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
 Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єктів приватизації разом із земельними ділянками (встановлення розміру та меж земельних ділянок, погодження меж земельних ділянок з
суміжними землевласниками та землекористувачами, закріплення меж земельних
ділянок межовими знаками, проведення робіт з присвоєння кадастрових номерів
земельним ділянкам, погодження та затвердження документації із землеустрою у
встановленому порядку, отримання позитивного висновку державної експертизи

щодо розробленої документації із землеустрою та витягів з Державного земельного
кадастру, підготовка інших документів, необхідних для продажу земельних ділянок.
I. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташоване державне майно – об’єкт незавершеного будівництва –
одноквартирний житловий будинок № 6. Місцезнаходження об’єкта: Запорізька
обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 7.
Об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 6,
детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті. Площа земельної ділянки,
у т. ч. під будинком, допоміжними будівлями та спорудами, становить 168,7 м2.
Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки, на
якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності, становить 0,17 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.11.2001
№ 2179 зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, наказ регіонального відділення від 26.08.2008 № 255, рішення Кіровської сільської ради від 16.03.2017
№ 06 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки під об’єктом державної власності в межах с. Грушівка.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
II. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташоване державне майно – об’єкт незавершеного будівництва –
одноквартирний житловий будинок № 7. Місцезнаходження об’єкта: Запорізька
обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 9.
Об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 7,
детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті. Площа земельної ділянки,
в т. ч. під будинком, допоміжними будівлями та спорудами, становить 179,7 м2.
Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки, на
якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності, становить 0,17 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.11.2001
№ 2179 зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, наказ регіо
нального відділення від 26.08.2008 № 248, рішення Кіровської сільської ради від
16.03.2017 № 07 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки під об’єктом державної власності в межах с. Грушівка.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
III. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташоване державне майно – об’єкт незавершеного будівництва –
одноквартирний житловий будинок № 8. Місцезнаходження об’єкта: Запорізька
обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 11.
Об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 8,
детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті. Площа земельної ділянки,
в т. ч. під будинком, допоміжними будівлями та спорудами, становить 181,1 м2.
Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки,
на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності,
становить 0,17 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.11.2001
№ 2179 зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, наказ регіонального відділення від 26.08.2008 № 253, рішення Кіровської сільської ради від 16.03.2017
№ 08 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки під об’єктом державної власності в межах с. Грушівка.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
IV. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташоване державне майно – об’єкт незавершеного будівництва –
одноквартирний житловий будинок № 9. Місцезнаходження об’єкта: Запорізька
обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 13.
Об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 9,
детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті. Площа земельної ділянки,
в т. ч. під будинком, допоміжними будівлями та спорудами, становить 176,6 м2.
Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки,
на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності,
становить 0,17 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.11.2001
№ 2179 зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, наказ регіо

нального відділення від 26.08.2008 № 252, рішення Кіровської сільської ради від
16.03.2017 № 09 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки під об’єктом державної власності в межах с. Грушівка.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Конкурс по об’єктах № I – IV відбудеться 05.09.2017 о 10.00 за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35, РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою
(встановлення меж земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами, закріплення меж земельної
ділянки межовими знаками, проведення робіт з присвоєння кадастрового номеру
земельній ділянці, погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання позитивного висновку державної експертизи щодо
розробленої документації із землеустрою та витягу з Державного земельного кадастру, підготовка інших документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
V. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташоване державне майно – об’єкт незавершеного будівництва – 4-квартирний житловий будинок № 1. Місцезнаходження об’єкта:
Запорізька обл., Приморський р-н, с. Єлизаветівка, вул. Вишнева (стара назва:
Дзержинського), 30.
Об’єкт незавершеного будівництва – 4-квартирний житловий будинок № 1,
детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті.
Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки,
на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності,
становить 0,2000 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 15.05.2001
№ 827 зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, накази регіо
нального відділення від 19.05.2001 № 324, від 03.09.2008 № 264, зі змінами, рішення
Єлизаветівської сільської ради від 21.04.2017 № 4 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки державної
власності для будівництва і обслуговування житлового будинку».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Конкурс по об’єкту № V відбудеться 05.09.2017 о 13.00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35, РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Запорізькій 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.
Конкурсна документація подається до відділу документального забезпечення
та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. 10).
Останній день подання конкурсної документації – 28.08.2017 до 17.00.
Місцезнаходження комісії: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області. Телефони для довідок: (061) 226-07-75, 226-07-76.
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Департамент орендних відносин, т. 200-34-39
Департамент орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство аграрної політики 05459105, Державне підприємство «Гайсинський спиртовий завод», 23700, Вінниць Нерухоме майно – будівля виробничого (спиртового) 05459105.1.ЦПВПШО2607; 23700, Вінницька обл., Гайсинський 3 090,1;
2 604 954,00;
20 років
Здійснення виробничої діяльта продовольства України
ка обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Плеханова, 28, тел.: (04334) 2-00-54, 2-14-60 цеху (літ. Ж); будівля парокотельного цеху (літ. І)
05459105.1.ЦПВПШО2617 р-н, м. Гайсин, вул. Плеханова, 28
977,2
823 780,00
ності (інгібітор, сольвент)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви на оренду
Назва органу
Балансоутримувач
управління
(код ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2
вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство
38076799, Львівська філія концерну «Військторгсервіс», Частина нежитлового
–
43005, Волинська обл., м. Луцьк,
100,4
513 158,00
2 роки 364 дні
66,7 м2 – розміщення магазину промислових товарів
оборони України 79059, м. Львів, вул. Плугова, 12а, тел. (032) 253-24-63 приміщення (магазин)
вул. Огієнка, 20
інтимного призначення; 41,6 м2 – розміщення офіса
2 Міністерство
38076799, Львівська філія концерну «Військторгсервіс», Частина нежитлового
–
43005, Волинська обл., м. Луцьк,
145,9
661 977,00
2 роки 364 дні
57,6 м2 – розміщення складу; 87,1 м2 – надання
оборони України 79059, м. Львів, вул. Плугова, 12а, тел. (032) 253-24-63 приміщення (магазин)
вул. Огієнка, 20
ритуальних послуг
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807,808, РВ ФДМУ по Волинській області. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 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 Державна служба 02360599, Головне управління статистики в Івано-Франківській області, Приміщення та зовнішня площадка 02360599.1.АААДЕЕ947 м. Івано-Франківськ,
276,6;
2 466 434,00
2 роки 11 місяців
Розміщення кафе, що здійснює
статистики України 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6, тел. (0342) 79-20-77
на 1-му поверсі адмінбудівлі
вул. Василіянок, 6
77,3
станом на 31.03.2017
продаж товарів підакцизної групи
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул.Василіянок, 48, РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, відділ оренди, тел./факс (0342)
55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право 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’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можмета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
1 Державна фіскальна служба
40233365, Університет державної фіскальної служби України, 08201, м. Ірпінь, вул. Універ- Частина даху будівлі
–
Київська обл., м. Ірпінь, вул. Уні20,0
286 530,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів та антен оператора телекомуУкраїни
ситетська, 31, тел. (04597) 6-02-94
учбового корпусу
верситетська, 31
нікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку
2 Державна фіскальна служба
40233365, Університет державної фіскальної служби України, 08201, м. Ірпінь, вул. Універ- Частина димової тру–
Київська обл., м. Ірпінь, вул. Пів14,0
357 320,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів та антен оператора телекомуУкраїни
ситетська, 31, тел. (04597) 6-02-94
би котельні
нічна, 48а
нікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку
3 Міністерство освіти і науки
04543387, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Бетонно-щебенева
–
Київська обл., м. Переяслав-Хмель 194,0
149 570,00
2 роки 11 місяців Встановлення котельної установки модульної на твердоУкраїни
Сковороди», 08401, м. Переяслав- Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, тел. (04567) 5-63-89 площадка
ницький, вул. Сухомлинського, 30
му паливі потужністю 3 МВт
4 Державне агентство водних
21630745, Київська гідрогеолого-меліоративна експедиція, 02088, м. Київ, вул. Коцюбин- Частина приміщення 21630745.6.АААБЖВ534 Київська обл., Вишгородський р-н,
31,0
82 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення магазину-складу
ресурсів України
ського, 18, тел. 564-83-71
матеріального складу
с. Демидів, вул. Морська, 6
5 Державне агентство України
40247540, Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща», 07270, м. Чорнобиль, Приміщення РММ
40247540.1.УЧБТЛИ019 Київська обл., Іванківський р-н,
769,37
1 068 469,00
2 роки 11 місяців Провадження виробничої діяльності (розміщення дерез управління зоною відчуження вул. Леніна, 148, тел. (4593) 5-24-31
с. Опачичі, вул. Радянська, 1
вообробного обладнання та обробка деревини)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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 надписом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3
частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 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 освіти 02066753, Національний університет кораблебудування імені адмірала Нежитлове приміщення (частина холу)
–
м. Миколаїв, просп.
12,3
37 400,00
2 роки 364 дні
Розміщення ксерокса, комп’ютера
і науки України
Макарова, м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9, тел. (0512) 37-05-80 1-го поверху навчального корпусу
Центральний, 3
та здійснення торгівлі канцтоварами
2 Міністерство освіти 02125444, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухом- Нежитлові приміщення першого по–
м. Миколаїв, вул. 3-я
101,6
365 860,00
2 роки 364 дні
Розміщення буфету, що не здійснює
і науки України
линського, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24, тел. (0512) 37-88-38
верху гуртожитку № 2
Слобідська, 19
продаж товарів підакцизної групи
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ по Миколаївській області (6-й поверх,
кімн. 37-38) та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією 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 один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
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
35123594, Хмельницька філія Концерн «Військторгсервіс», вул. Май- Нежитлові приміщення (колишнє ательє) 33689922.5.АААААЖ710 вул. Вокзальна, 95, м. Кам’янець96,5
213 679,00
2 роки 11 місяців
Розміщення громадоборони України борського, 9, м. Хмельницький, 29006, тел. (0382) 64-03-10
на 1-му поверсі житлового будинку
Подільський, Хмельницька обл., 32300
ської організації
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
Інформація регіональних відділень ФДМУ

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
Назва об’єкта оренди: кабінет на 1-му поверсі адміністративної будівлі
площею 10,3 м2 за адресою: вул. Героїв Майдану, 75в, м. Гадяч, Полтавська обл.;
кабінет на 1-му поверсі адміністративної будівлі площею 5,6 м2 за адресою:
просп. Володимирський, 178б, м. Лубни, Полтавська обл.; кабінет на 1-му поверсі адміністративної будівлі площею 2,7 м2 за адресою: вул. Миргородських
Дивізій, 14а, м. Миргород, Полтавська обл., що обліковуються на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Полтавській області.
Балансоутримувач: Регіональний сервісний центр МВС в Полтавській області.
Орган управління: Міністерство внутрішніх справ України.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 110 100,00 грн.
Початковий розмір орендної плати за базовий місяць – травень
2017 року, визначений відповідно до вимог чинного законодавства, становить
3 751,17 грн без урахування ПДВ.
Цільове призначення об’єкта оренди – розміщення відділень банку із застосуванням орендної ставки 40 %.
Основні вимоги та умови використання об’єкта оренди:
1. Своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним).
2. Утримання та використання об’єкта оренди відповідно до мети, визначеної
у договорі, а саме: розміщення відділень банку.
3. Строк використання відповідно до договору – 2 роки 11 місяців.
4. Страхування орендованого майна протягом одного місяця з дати укладення
договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість,
на користь орендаря в порядку, визначеному чиним законодавством.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Компенсація витрат балансоутримувачу на утримання об’єкта оренди та
надання комунальних послуг.
7. Заборона приватизації та суборенди.
8. Забезпечення здійснення контролю за станом, цільовим використанням
об’єкта оренди та виконанням інших умов договору оренди з боку орендодавця
та балансоутримувача.
9. Повернення орендарем у разі припинення або розірвання договору оренди
орендодавцю об’єкта оренди у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та (або) відновити
майно та (або) відшкодувати збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або
часткової) об’єкта оренди з вини орендаря.
10. Орендар за участю балансоутримувача зобов’язується надати узгоджений
висновок про стан майна.
11. Компенсація переможцем конкурсу коштів за виконану незалежну оцінку
платнику оцінки протягом семи календарних днів з дня укладення договору оренди
згідно з наданим договором про проведення незалежної оцінки та копією платіжного доручення з відміткою обслуговуючого банку про сплату коштів тощо.
12. Заявник (конкурсант) має сплатити завдаток орендної плати у трикратному розмірі за три робочих дні до проведення конкурсу та надати орендодавцю
підтвердні документи. У випадку відмови переможця конкурсу від пропозицій та
укладення договору оренди завдаток поверненню не підлягає.
13. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
14. Переможець конкурсу після отримання проекту договору протягом п’яти робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 № 906,
зі змінами, та враховуючи наказ ФДМУ від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження
Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладання договору оренди
майна, що належить до державної власності».
Для участі у конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд до конкурсної комісії:
заяву на участь у конкурсі; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов
конкурсу, крім розміру місячної орендної плати; повідомлення про засоби зв’язку
з учасником конкурсу; документ, що підтверджує сплату завдатку;
відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати
учасника конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості
за останній рік; довідку від учасника конкурсу про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство, видану обласним сектором з банкрутства; копії

ліцензії та/або дозвільних документів на здійснення претендентом окремого виду
діяльності (за наявності такого).
Конкурсні пропозиції (крім розміру орендної плати) подаються супровідним
листом в окремому запечатаному конверті з написом «На конкурс» з відбитком
печатки учасника конкурсу.
Кінцевий строк приймання заяв та пропозицій – за три робочих дні до дати
проведення конкурсу.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи
подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за перший (базовий)
місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті голові конкурсної комісії на
відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація
учасників конкурсу проводиться секретарем комісії та завершується за 10 хв. до
початку проведення конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону, відповідно до Порядку проведення конкурсу на
право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України 31.08.2011 №906, відбудеться у РВ ФДМУ по Полтавській області через 10 календарних днів з дати публікації цієї інформації в газеті «Відомості
приватизації» о 10.00 за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні,
1/23, 4-й поверх, кімн. 404.
Контактні телефони: (05322) 2-28-52, (0532) 60-81-69, (0532) 60-81-68.

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

ІНФОРМАЦІЯ
7 територіального вузла урядового зв’язку Державної служби
спеціального зв’зку та захисту інформації України
про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна
Назва та місце розташування органу, що проводить конкурс: 7 територіальний вузол урядового зв’язку Державної служби спеціального зв’зку та захисту
інформації України.
 1. Назва об’єкта, його місцезнаходження: вбудовані нежитлові приміщення № 67-1-67-2 загальною площею 25,1 м2 на 1-му поверсі п’ятиповерхового
житлового будинку за адресою: Львівська обл., м. Винники, вул. Кільцева, 3.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30.04.2017
становить 215 927,00 грн (двісті п’ятнадцять тисяч дев’ятсот двадцять сім гривень 00 коп.).
Початковий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – квітень 2017 року становить 3 238,91 грн (три тисячі двісті тридцять вісім гривень дев’яносто одна коп.) без ПДВ.
Цільове використання: розміщення магазину складу (орендна ставка – 18 %).
Термін оренди – один рік.
 2. Назва об’єкта, його місцезнаходження: вбудовані нежитлові приміщення
№ 68-1-68-8 загальною площею 82,8 м2, на 1-му поверсі п’ятиповерхового
житлового будинку за адресою: Львівська обл., м. Винники, вул. Кільцева, 3.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30.04.2017 становить 655 142,00 грн (шістсот п’ятдесят п’ять тисяч сто сорок дві гривні 00 коп.).
Початковий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – квітень 2017 року становить 9 827,13 грн (без ПДВ).
Цільове використання: розміщення магазину складу (орендна ставка – 18 %).
Термін оренди – один рік.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання
об’єктів (для об’єктів 1 – 2):
найбільший розмір орендної плати; компенсація орендодавцю податку за
землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація орендодавцю
за виконання незалежної оцінки майна; компенсація орендодавцю за проведення рецензії незалежної оцінки майна; проведення поточного ремонту майна за
рахунок коштів орендаря; встановлення приладів обліку комунальних послуг за
рахунок коштів орендаря та укладення договорів з постачальними організаціями;
забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати; внесення завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за три місяці оренди, яка вноситься
в рахунок плати за останні три місяці оренди; заборона приватизації та переходу
права власності на орендоване майно до третіх осіб.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії
документи, що відповідають вимогам п. 7 Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 № 906,
документи, зазначені у п. 3.2 наказу ФДМУ та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241,
крім того: заяву про участь у конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують
повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника
конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, що до нього не порушено справу
про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому

числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Телефон для довідок (032) 296-14-77.
Заяви та документи для участі в конкурсі приймаються протягом 20 календарних днів з дати опублікування цієї інформації.
Конкурсні пропозиції надсилаються в окремому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника (за наявності).
Конкурс буде проведено 01.09.2017 о 14.00 за адресою: м. ЛьвівВинники, вул. Сахарова, 18 (каб. 17 «б»).
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Житомира ЗСУ про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Житомира
ЗСУ за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлових приміщень
на 1-му поверсі будівлі (інв. № 416) площею 35,6 м2 військового містечка
№ 3, що перебуває на балансі КЕВ м. Житомира, за адресою: Житомирська обл.,
м. Бердичів, вул. Шкільна, 1.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про незалежну оцінку станом на 31.05.2017 становить 98 605,00 грн.
Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики
розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою КМУ № 786 від 04.10.1995, становить 842,02 грн за базовий
місяць – травень 2017 р. (при застосуванні річної орендної ставки на рівні 8 %
під кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, та 18 % під торговий
об’єкт з продажу непродовольчих та групи підакцизних товарів).
Балансоутримувач об’єкта оренди: КЕВ м. Житомира.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство оборони України.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною платою за базовий місяць
оренди – травень 2017 р., що становить 842,02 грн (без ПДВ), але не нижчий ніж передбачено постановою КМУ від 04.10.1995 № 786, зі змінами та доповненнями.
2. Своєчасне здійснення за власний рахунок поточного та інших видів ремонту
орендованого майна.
3. Термін дії договору оренди – до 3 років з можливою подальшою пролонгацією відповідно до чинного законодавства.
4. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченими та екологічними нормами та правилами пожежної безпеки.
5. Забезпечити орендодавцю доступ на об’єкт оренди з метою перевірки його
стану відповідно до напряму використання за цільовим призначенням.
6. Зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні, хімічні, вибухові,
наркотичні, радіоактивні та легкозаймисті матеріали і речовини в орендованому
приміщенні.
7. Протягом 15 робочих днів після підписання договору встановити прилади обліку енергопостачання, заключити прямі договори з постачальними організаціями.
8. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечується у вигляді
завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший місяць оренди, який
вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди протягом 10 днів з моменту
укладення договору.
9. Заборона передавати орендоване майно в суборенду та без права на приватизацію орендованого майна.
10. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної
оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу замовнику оцінки.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, зазначені у п. 3.2 наказу
ФДМУ та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того: заяву про участь в конкурсі;
проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за
наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий
стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те,
що щодо нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції)
щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу
розмір місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – протягом 30 днів з дня
опублікування цієї інформації.
Конкурс відбудеться на 31-й календарний день (якщо він є робочим)
з дня опублікування цієї інформації в газеті об 11.00 в КЕВ м. Житомира
за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.
Заяви приймаються за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20 (кімн. 15).
Додаткову інформацію можна отримати у економіста з орендних відносин КЕВ
м. Житомира (кімн. 15) або за тел. (0412) 22-77-76.

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

Дніпропетровська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: частина даху площею 35,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний технікум енергетичних та інформаційних технологій.
Адреса: м. Дніпро, вул. Космонавта Волкова, 6б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник: РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник: ТОВ «Лайфсел». Дата оцінки 03.09.2017.
 2. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 13,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного
транспорту ім. ак. В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник: РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник: ФОП Михайлова Н. І.
Дата оцінки 18.11.2017.
 3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 10,0 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Дніпропетровський транспортно-економічний коледж».
Адреса: м. Дніпро, вул. Трудових Резервів, 4. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник: РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник: ФОП Дрожакова К. В.
 4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 14,0 м2.
Балансоутримувач: Інгулецький коледж «ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 8. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник: РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник: ФОП Кривенко І. Є.
 5. Назва об’єкта: пожежні автомобілі спеціального призначення: автомобіль
пожежний – С інв. № 26044010, автомашина пожежна ЗИЛ131А 34250АА,
автомобіль пожежний – С інв. № 2650020, автомобіль пожежний АЦ-40/13063 БЗИЛ-9. Балансоутримувач: ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат».
Адреса: Дніпропетровська обл., с. Дніпровське, вул. О. Островського, 11. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник: РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник: ПАТ «Дніпровський
крохмале-патоковий комбінат». Дата оцінки – 20.07.2017.
 6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 108,3 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Адреса: м. Дніпро, вул. Гоголя, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник: РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник: ФОП Кочат О. С. Дата оцінки – 12.08.2017.
 7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 85,0 м2
(у.т.ч. 17,9 м2 площа загального користування). Балансоутримувач: 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: ДП «Центр
державного земельного кадастру». Дата оцінки – 24.07.2017.
 8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 38,22 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.
Адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник: РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник: ПАТ КБ «Приват Банк».
 9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 160,16 м2
(у.т.ч. 14,56 м2 площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіппрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Малиновського, 76. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник:
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник: ТОВ «Виробничо-інноваційна
компанія «ДЕВІРО».
 10. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 29,24 м2
(у.т.ч. 5,94 м2 площа загального користування). Балансоутримувач: 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 «Гавань».
 11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 17,4 м2 будівлі «Режимний корпус», нежитлові вбудовані приміщення площею 51,0 м2
будівлі «Кетельня парова», нежитлові вбудовані приміщення площею 47,4 м2
будівлі «5 корпусного відділення», нежитлові вбудовані приміщення площею
23,1 м2 будівлі «Головний режимний корпус», нежитлові вбудовані приміщення
площею 374,7 м2 будівлі «Котельня». Балансоутримувач: ДУ «Дніпровська установа
виконання покарань (№ 4). Адреса: м. Дніпро, вул. Надії Алексеєнко, 80. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник:
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник: ТОВ «Пауер Інжинірінг».
 12. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 26,4 м2.
Балансоутримувач: Криворізький МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Аляб’єва, 15а. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник: РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник: ФОП Шилов В. С.
 13. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 3,0 м2. Балансоутримувач: Новомосковська філія Концерну «Військторг-
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сервіс». Адреса: Дніпропетровська обл., смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник: РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник: ПАТ «Державний ощадний банк України».
 14. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 857,2 м2 та
нежитлове вбудоване приміщення будівлі стрілецького тиру площею 411,1 м2.
Балансоутримувач: Університет митної справи та фінансів. Адреса: м. Дніпро,
вул. Вернадського, 2/4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник: РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник: ГО «Спортивний клуб університету митної справи та фінансів «Гермес».
 15. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 119,91 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса:
м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник: РВ ФДМУ по Дніпропетровській області Платник: ФОП Самань В. П.
 16.Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення будівель виправної
колонії загальною площею 267,7 м2. Балансоутримувач: ДУ «Кам’янська виправна колонія (№ 34)». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Михайла
Грушевського, 214. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник: РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник: ТОВ « Пауер Інжинірінг».
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсна пропозиція;
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 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.
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 (в 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 за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у Регіональному відділенні ФДМУ по Дніпропетровській
області, телефон для довідок (056)744-11-51.

Донецька область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки індивідуально визначеного майна об’єкта приватизації
 Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля літ. «А-1» з прибудовами та
ґанком (інв. № 26). Найменування балансоутримувача: КСП «Селидівське» (код
за ЄДРПОУ 00848196). Місцезнаходження об’єкта: 85372, Донецька обл., Покровський р-н, с. Новоєлизаветівка, вул. Широка, 86а.
Мета проведення оцінки: проведення незалежної оцінки відповідно до вимог
Методики оцінки майна з метою визначення ринкової вартості об’єкта приватизації для продажу на аукціоні. Замовник та платник послуг з оцінки: Регіональне
відділення ФДМУ по Донецькій області, тел./факс (057)700-03-14, електронна
адреса donetsk@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1 (об’єкт нерухомого
майна). Балансова залишкова вартість, основних засобів: нежитлова будівля – 32,438
тис. грн (станом на 10.11.2004). Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ
№ 2075 від 31.12.2015, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається із:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях, але не більше ніж 15 календарних днів), запечатаних в
окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комісією буде враховуватись в якості подібного до об’єкта практичний досвід з оцінки
окремих будівель, приміщень, частин будівель.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Ураховуючи інформацію ФДМУ (лист від 22.05.2017 № 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у I кварталі
2017 року»), повідомляємо, що максимальна ціна послуг з оцінки, яка буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, становить 4,4 тис. грн.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, 1 (4-й поверх). Телефони для довідок (057)700-03-27; 700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації об 11.00 у Регіональному відділенні ФДМУ по Донецькій області
за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення Регіонального відділення ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою виконання
робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок
 1. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта:
м. Харків, вул. Велика Панасівська, 108, Холодногірський район (кадастровий
№ 6310137200:02:003:0030). Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення оцінки: визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Замовник
та платник послуги щодо виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної
ділянки: Департамент земельних відносин Харківської міської ради, телефони:
057-760-70-20, 057-760-74-76, електронна адреса: uzv2015@gmail.com.
Кількість земельних ділянок: 1 (одна). Розмір земельної ділянки, усього:
0,1381 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Харків, вул. Велика Панасівська, 108, Холодногірський район. Цільове призначення земельної ділянки: землі
житлової та громадської забудови для обслуговування нежитлової будівлі літ. «Г-5»
(виробничі приміщення). Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 1 359 456,00 грн (витяг з технічної
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 06.07.2017).
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Очікувана вартість послуги щодо виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки: 3000,00
грн. Дата оцінки: орієнтовно 01.09.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта: м. Харків, вул. Тюрінська, 40, Московський район (кадастровий № 6310137500:02:021:0015).
Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення оцінки: визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Замовник та платник послуги
щодо виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки: Департамент земельних відносин Харківської міської ради, телефони: 057-760-70-20,
057-760-74-76, електронна адреса: uzv2015@gmail.com.
Кількість земельних ділянок: 1 (одна). Розмір земельної ділянки, усього:
0,1603 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Харків, вул. Тюрінська, 40,
Московський район. Цільове призначення земельної ділянки: землі житлової та
громадської забудови для обслуговування нежитлової будівлі адміністративноторгівельного призначення. Правовий режим земельної ділянки: комунальна
власність. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 5 740 327,00 грн (витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від
10.07.2017). Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Очікувана
вартість послуги щодо виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної
ділянки: 3000,00 грн. Дата оцінки: орієнтовно 01.09.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта: м. Харків, просп. Науки, 25б, Шевченківський район (кадастровий № 6310136300:09:001:0067).
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Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення оцінки: визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Замовник та платник послуги
щодо виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки: Департамент земельних відносин Харківської міської ради, телефони: 057-760-70-20,
057-760-74-76, електронна адреса: uzv2015@gmail.com.
Кількість земельних ділянок: 1 (одна). Розмір земельної ділянки, усього:
0,1464 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Харків, просп. Науки, 25б,
Шевченківський район. Цільове призначення земельної ділянки: землі житлової
та громадської забудови для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі
літ. «А-5» (торговельний центр). Правовий режим земельної ділянки: комунальна
власність. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 6 512 882,00 грн. (витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від
29.06.2017). Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Очікувана
вартість послуги щодо виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної
ділянки: 3000,00 грн. Дата оцінки: орієнтовно 01.09.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ
№ 2075 від 31.12.2015, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190, (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачено наявність:
кваліфікації оцінювачів для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має підтверджуватися кваліфікаційними документами згідно
із Законом України «Про оцінку земель»; досвіду суб’єкта оціночної діяльності з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних
земельних ділянок, зокрема, за цільовим призначенням; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, та
їх особистого досвіду щодо проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема, за цільовим призначенням; переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на
кожний об’єкт оцінки окремо в запечатаному конверті, яка складається із:
підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності (додаток 3 до Положення), копії кваліфікаційних документів оцінювача з
експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок; копії
документів оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або
додатково залучаються ним, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, а
також виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності; інформації про претендента (додаток 4 до Положення); пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з експертної грошової оцінки земельної ділянки та підписання звіту про експертну
грошову оцінку земельної ділянки (додаток 2 до Положення).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, 1 (4-й поверх). Телефони для довідок (057)700-03-27; 700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування
цієї інформації об 11.00 у Регіональному відділенні ФДМУ по Донецькій
області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення Регіонального відділення ФДМУ по Донецькій
області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки індивідуально-визначеного майна об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 9,0 м2 на висотній позначці 32,8 м, частина даху площею 12,0 м2
будівлі баштового копра ствола № 2. Балансоутримувач об’єкта: ВП «Шахта
«Північна» ДП «Торецьквугілля» (ЄДРПОУ 40835269). Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл., м. Торецьк, смт Північне, вул. Центральна, 1. Мета проведення оцінки:
визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з
оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області, телефон: (057)700-02-26,
тел./факс: (057)700-03-14, електронна адреса donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з
оцінки: ПрАТ «ВФ Україна». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 5,1 м2 вестибуля другого поверху будівлі учбового корпусу «Б». Балансоутримувач об’єкта: ВСП НАУ Слов’янський коледж НАУ (ЄДРПОУ 36309003).
Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Центральна, 27. Мета
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області, телефон: (057)700-02-26, тел./факс: (057)700-03-14, електронна адреса donetsk@spfu.gov.
ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ «МАГАЗИН 111». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
7,9 м2 другого поверху адміністративно-господарського приміщення будівлі.
Балансоутримувач об’єкта: Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії (ЄДРПОУ 00173367). Місцезнаходження об’єкта: Донецька
обл., м. Дружковка вул. Соборна, 26. Мета проведення оцінки: визначення вартості
майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне
відділення ФДМУ по Донецькій області, телефон: (057)700-02-26, тел./факс: (057)
700-03-14, електронна адреса donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ПП
«Краматорський ІТ-центр». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, –
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається із:
підтвердних документів; пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо
ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях (не більше ніж 5 календарних днів); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комісією буде враховуватись в якості подібного до об’єктів оцінки: № 1 – практичний
досвід з оцінки інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних
частин будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій; № 2 та № 3 – практичний досвід з оцінки приміщень, частин
будівель, окремих будівель.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Ураховуючи інформацію ФДМУ (лист від 22.05.2017 № 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у I кварталі
2017 року»), повідомляємо, що максимальна ціна послуг з оцінки, яка буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, становить 2,2 тис. грн.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, 1 (4-й поверх). Телефони для довідок (057)700-03-27; 700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації об 11.00 у Регіональному відділенні ФДМУ по Донецькій області
за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення Регіонального відділення ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Житомирська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки № 1: нежитлове приміщення площею 31,6 м2 в адмінбудівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 25.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Житомирторф» (м. Житомир, вул. В.
Бердичівська, 25). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата
оцінки: 31.07.2017. Замовник оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки: ФОП Долецький С. Л.
 Об’єкт оцінки № 2: актовий зал на 2-му поверсі будівлі (літ. А) площею
192,7 м2. Місцезнаходження об’єкта: м. Житомир, вул. М. Сціборського, 6а. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Житомирській області (м. Житомир, вул. М. Сціборського, 6а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 31.07.2017. Замовник оцінки: Регіональне відділення ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки: Дитяча обласна громадська організація «Танцювальний клуб «Полісся».
 Об’єкт оцінки № 3: гідротехнічні споруди ставу № 5 (згідно водогосподарського паспорту, до складу об’єкта входять: гребля та водоскидна споруда

№ 60 (1080)

«Монах» (бетонна з шандорними заставками 1 х 0,80 м). Місцезнаходження
об’єкта: в межах с. Кримок Кримоцької сільської ради Радомишльського району на
р. Білка, басейн р. Тетерів. Балансоутримувач: ДП «Укрриба» (м. Київ, вул. Тургенєвська, 82а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
31.07.2017. Замовник оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки: ФОП Галицька Л. В.
 Об’єкт оцінки № 4: гідротехнічні споруди нагульного ставу Білка № 2 площею 38,06 га. Місцезнаходження об’єкта: за межами с. Білка Кримоцької сільської
ради Радомишльського району на р. Білка, басейн р. Тетерів. Балансоутримувач:
ДП «Укрриба» (м. Київ, вул. Тургенівська, 82а). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2017. Замовник оцінки: Регіональне відділення
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки: ФОП Власенко М. М.
 Об’єкт оцінки № 5: гідротехнічна споруда (шахтний водоскид з донним
водовипуском 0,8 х 0,8 м, гребля) ставка площею 22,4 га. Місцезнаходження
об’єкта: розташована на землях Сингаївської сільської ради Коростенського району
Житомирської області. Балансоутримувач: Коростенське міжрайонне управління
водного господарства (м. Коростень, вул. Маяковського, 109). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2017. Замовник оцінки:
Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки:
Фермерське господарство «Кучер і Мед».
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 у 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 Регіонального відділення ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті необхідно 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: 420-418).

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: вбудоване приміщення (поз. 1 за планом) площею 49,4 м2 першого поверху нежитлової будівлі літ. А. Місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Берегово, пл. Кошута, 1. Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України у Берегівському
районі Закарпатської області (тел. (03141) 2 34 09). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: (0312) 613883. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт
з оцінки: ТОВ «Діамант». Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення (поз. 1-8 за
планом) площею 43,3 м2 першого поверху двоповерхової будівлі виробничого корпусу літ. А. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Гвардійська, 1. Найменування балансоутримувача: Хустський професійний ліцей сфери послуг (тел.(03142) 4 30 16). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0312)
613883. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП
Лабанц О. Ю. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
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, 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 у 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 із:
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. На підставі показників
середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки мана, наданих ФДМУ
листом від 22.05.2017 р. № 10-59-10064, максимальна ціна послуг з оцінки, що буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 200,00 грн; 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, торго
вельно-офісна, торговельна нерухомість під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається до загального відділу 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 необхідно 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 через 14 днів після дати опублікування цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ ФДМУ по Закарпатській
області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303). Телефон для
довідок: (0312) 61-38-83.

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: державне нерухоме майно – нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 18,5 м2 на третьому поверсі адміністративного корпусу. Місцезнаходження об’єкта: м. Львів, вул. Городоцька, 222. Балансоутримувач: ДП МОУ «Львівський завод збірних конструкцій». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати
для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Городоцька, 222. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки: Львівське обласне товариство мисливців і рибалок «Лісівник».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина бічного фасаду корпусу № 36 загальною
площею 130,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: м. Львів, просп. Чорновола, 57. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для 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, просп. Чорновола, 57. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.07.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки: ТзОВ «БРОК».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 5, 6, 11 загальною
площею 81,0 м2 в одноповерховій будівлі складу літ. «Р-1». Місцезнаходження об’єкта: м. Львів, вул. Курмановича, 1а. Балансоутримувач: 1 об’єднаний загін
Державної спеціальної служби транспорту. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для 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. Курмановича, 1а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки: ФОП
Панасюк Віталій Васильович.
 4. Назва об’єкта оцінки: будівля заправної станції «А-1» загальною площею 22,1 м2 (інв. № 100931) з площадкою гаражного господарства «І» загальною площею 14 715,0 м2 (інв. № 201435). Місцезнаходження об’єкта: Львівська
обл., Яворівський р-н, с. Новий Яр, вул. Курортна, 117а. Балансоутримувач: ДП
«Екотрансенерго». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати для 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., Яворівський р-н, с. Новий Яр, вул. Курортна, 117а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.07.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки: ПП «ТРОПАК».

 5. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною
площею 103,5 м2 на другому поверсі триповерхової адміністративновиробничої будівлі. Місцезнаходження об’єкта: м. Львів, вул. Конюшинна, 24.
Балансоутримувач (орендодавець): ДП «Львівський державний завод «Лорта».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для 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. Конюшинна,
24. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Арніка ЛТД».
 6. Назва об’єкта оцінки: обладнання в кількості 35 позицій. Місцезнаходження об’єкта: м. Львів, вул. Персенківка, 19. Балансоутримувач: ТзОВ фірма
«Габен». Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків, що
призвели до завдання майнової шкоди державі, з метою компенсації. Телефон
замовника конкурсу: (032) 255-42-11 (відділ з питань договірного менеджменту та
аналітики). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064) рекомендована максимальна ціна
надання послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2017 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2200,00 грн для дахів,
нежитлових приміщень та їх частин; 4 400,00 грн для окремо розташованої будівлі;
5 600,00 грн для визначення розміру збитків, завданих державі.
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: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області
(79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті необхідно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж
за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефон для довідок: (032)
255-41-71; 261-62-04.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 Назва об’єкта оцінки: частина бічного фасаду навчального корпусу № 6а
загальною площею 18,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: м. Львів, вул. С. Бандери,
32а. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для 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. С. Бандери, 32а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Наша справа Аутдор».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2017 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 200,00 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: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області
(79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті необхідно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні 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.

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: частина нежитлового приміщення їдальні площею
4,0 м2 (розміщення буфету). Місцезнаходження об’єкта: вул. Маршала Бірюзова, 90/14, м. Полтава. Балансоутримувач: Професійно-технічне училище № 4
м. Полтави. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: ФОП Кошель Т. В.
 2. Назва об’єкта: спортивний майданчик загальною площею 1 489,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Маршала Бірюзова, 64а, м. Полтава. Балансоутримувач: ДНЗ «Полтавське вище міжрегіональне професійне училище». Мета оцінки:
визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата
оцінки: 31.07.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Бистрицький С. О.
 3. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 10,0 м2
(торгівля). Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 23, м. Полтава. Балансоутримувач: ВДНЗУ «Українська стоматологічна академія». Мета оцінки: визначення
ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата
оцінки: 31.07.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Вільховий В. Ф.
 4. Назва об’єкта: частина автодороги площею 1 359,0 м2 (розміщення
автомобільної стоянки). Місцезнаходження об’єкта: вул. Кагамлицька, 2, с. Рокитне, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: Кременчуцький
льотний коледж НАУ. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2017. Строк виконання
робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області.
Платник виконаних робіт: ТОВ «Вест-Експрес».
 5. Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення площею 18,6 м2
(розміщення стоматологічного кабінету). Місцезнаходження об’єкта: вул. Симона Петлюри, 64, м. Полтава. Балансоутримувач: ДУ «Територіальне медичне
об’єднання МВС України по Полтавській області». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки:
31.07.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Савоста С. М.
 6. Назва об’єкта: нежитлове підвальне приміщення загальною площею 63,8 м2 (розміщення складу). Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка,
71, смт Велика Багачка, Полтавська обл. Балансоутримувач: Головне управління
статистики у Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з
метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2017.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по
Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Зінченко І. В.
 7. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 24,1 м2 (розміщення громадської організації). Місцезнаходження об’єкта: вул. Європейська, 155, м. Полтава.
Балансоутримувач: ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата
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оцінки: 31.07.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПАТ «Полтава-банк».
 8. Назва об’єкта: нежитлове приміщення в будівлі промислового цеху
площею 1 462,1 м2 (виробниче приміщення). Місцезнаходження об’єкта: с.
Кустолово-Суходілка, Машівський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: ДП
«Сільськогосподарське підприємство Державної криміально-виконавчої служби
України (№ 9). Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2017. Строк виконання робіт:
5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Транс-Пак».
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):
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 повинна містити пропозицію 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), – 2 200,00 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 Регіонального відділення ФДМУ
по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до 23.08.2017 включно.
Конкурси, 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, відбудуться у
Регіональному відділенні ФДМУ по Полтавській області 31.08.2017 о 10.00
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014,
4-й поверх, кімн. 404.
Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23,
м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58

Тернопільська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для проведення незалежної оцінки об’єкта
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт комунальної власності групи А – нежитлові приміщення підвалу загальною площею 106,5 м2, що перебувають на
балансі Заліщицької міської ради. Місцезнаходження об’єкта: вул. С. Бандери,
36/1, м. Заліщики, Тернопільська область. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ приватизації, управління
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87.
Телефакс замовника конкурсу: (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника
конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення
ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення
ФДМУ по Тернопільській області.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 25.07.2017: 111 717,00
грн. Кількість земельних ділянок: -. 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): 31.07.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам необхідно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта
оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву). Конкурсна документація має містити пропозиції щодо ціни виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання
робіт не повинен перевищувати 10 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки
з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством. До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість
послуг з оцінки майна яких не перевищує 2 200,00 грн.
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.
При цьому, вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачено наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки всіх оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копіями листів від замовників оцінки із зазначенням позитивного
досвіду, або копіями висновків про вартість майна, чи витягів із звітів про оцінку
майна, підписаних оцінювачами, що будуть залучені до виконання робіт з оцінки,
завірених печаткою претендента.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки 1 є нерухоме майно – приміщення, частини
будівель торговельно-офісної, виробничо-складської та складської нерухомості.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504. Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, (0352) 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом Регіонального відділення ФДМУ по
Тернопільській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 в Регіональному відділенні
ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова,
11 (2-й поверх, зал засідань).

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: промислова база – нежитлові приміщення площею 68,2 м2 будівлі РММ (літ. Б, реєстровий № 01034685.361.АААБЕЛ222), будівля сторожки (літ.
А, реєстровий № 01034685.361.ДМАМЮД019) площею 5,8 м2, будівля столярного
цеху (плотні) (літ. В, реєстровий № 01034685.361.ДМАМЮД018) площею 58,0 м2,
споруда трансформаторної (КТП) (літ. Д), бетонне мостіння (І) (благоустрій
території) (реєстровий № 01034685.361.ААБЕЛ223) площею 2729,4 м2 та споруди (водопровід (№ 1), огорожі (№ 2-5) (реєстровий №01034685.361.АААБЕЛ224),
навіс біля столярного цеху (літ. Г) площею 26,6 м2), що перебуває на балансі
Скадовського управління водного господарства, за адресою: Херсонська область,
смт Лазурне, вул. Металургів, 1 г. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі. Платник: ФОП Шумарін Сергій Олександрович. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки 31.07.2017.
 2. Об’єкт: частина вбудованого нежитлового приміщення загальною
площею 20,33 м2 на першому поверсі 3-поверхової будівлі, що перебуває на
балансі Херсонської дирекції ПАТ «Укрпошта», за адресою: Херсонська область,
м. Скадовськ, вул. Гагаріна,59. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та
м. Севастополі. Платник: ФОП Філімонов Андрій Вікторович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при
продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки 31.07.2017.
 3. Об’єкт: склад нафтопродуктів площею 165,9 м2, що перебуває на балансі Новотроїцького управління водного господарства, за адресою: Херсонська
обл., Новотроїцький р-н, с. Громівка, а саме: навіс – 90,9 м2; бетонний майданчик – 75,0 м2; ємність 50 м3 – 1 шт.; ємність 10 м3 – 3 шт.; паливна колонка – 1 шт.;
бензоколонка – 1 шт. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севасто
полі. Платник: ФОП Філенко Геннадій Гаврилович. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки 31.07.2017.
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 не більше ніж: для нежитлових приміщень – 2,2 тис. грн, для групи інвентарних об’єктів – 10,7 тис. грн.
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
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«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190):
заява 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); 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); 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 у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться о 14-й годині через 18 днів після опублікування
цієї інформації в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225, 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 для проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 Назва об’єкта оцінки № 1 (повторний конкурс): збитки, завдані державі в
особі РВ ФДМУ по Хмельницькій області, в результаті господарської діяльності ТОВ «Стіомі-Холдінг», пов’язаної з використанням об’єкта незавершеного будівництва «Корпус № 1 разом із огорожею, автомобільними дорогами
та благоустроєм» за адресою: м. Хмельницький, просп. Миру, 42. Балансоутримувач – ТОВ «Стіомі-Холдінг». Мета проведення незалежної оцінки – визначення
розміру відшкодування внаслідок завдання майнової шкоди (збитків) державі в
особі РВ ФДМУ по Хмельницькій області в результаті господарської діяльності ТОВ
«Стіомі-Холдінг», пов’язаної з використанням об’єкта незавершеного будівництва,
що повертається у державну власність (відповідно до рішення Комісії з повернення
об’єкта у державну власність: ОНБ – «Корпус № 1 разом із огорожею, автомобільними дорогами та благоустроєм» за адресою: м. Хмельницький, просп. Миру, 42).
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua Дата оцінки – 28.02.2017. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: збитки, які могли бути завдані власникам
об’єктiв нерухомого майна (зокрема, об’єктiв незавершеного будівництва).
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення складу для матеріалів загальною
площею 79,1 м2. Балансоутримувач – Хмельницьке обласне управління водних
ресурсів. Місцезнаходження об’єкта: вул. Івана Франка, 53, м. Старокостянтинів,
Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 01.07.2017 –
25 830,00 грн. Дата оцінки – 31.08.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних
днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки: ФОП Кульоба Михайло Володимирович. Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є: приміщення та частини будівель (виробничо-складська нерухомість).
 Назва об’єкта оцінки № 3: частина приміщення площею 5,0 м2 на першому поверсі інженерно-лабораторного корпусу. Балансоутримувач – ДП
«Хмельницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Місцезнаходження об’єкта: вул. Інститутська, 4/1, м. Хмельницький. Мета проведення
незалежної оцінки: продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса
замовника конкурсу – (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua Балансова залишкова вартість станом на 01.06.2017 – 338,09 грн. Дата оцінки – 31.07.2017. Строк
виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки: ТОВ «Величава кава». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та їх частини (нерухомість комплексного використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 4: частина даху площею 4,0 м2 та одне антеномісце на даху будівлі громадського будинку. Балансоутримувач – Ізяславський
РВ УМВСУ в Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Грушевського,
24, м. Ізяслав, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua Дата оцінки – 31.07.2017. Строк виконання
робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. Особа-платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ «Україна». Подібними об’єктами
до об’єкта оцінки є: технічні приміщення (їх частини), дахи та нерухоме майно для
встановлення передавальних пристроїв.
 Назва об’єкта оцінки № 5: частина вбудованого приміщення площею
1,2 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Головне
територіальне управління юстиції у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта:
вул. Тернопільська, 13/2, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки –
продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу:
(0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на
30.06.2017 – 524,44 тис. грн. Дата оцінки – 31.07.2017. Строк виконання робіт – до 5
календарних днів. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особаплатник робіт з оцінки: ТОВ «Біже». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та їх частини (нерухомість комплексного використання, крім виробничо-складської).
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 у конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефон 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-й
годині в Регіональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29000.

Чернігівська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 Назва об’єкта оцінки: будівля котельні площею 368,4 м2 з металевою
димовою трубою та тепловими мережами довжиною 2560 пог. м. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Ченрнігів, вул. Шевченка, 95. Платник робіт
з оцінки: ПАТ «Облтеплокомуненерго». Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, пр. Миру, 43). Телефон
замовника конкурсу: (0462) 672-818. Телефакс замовника конкурсу: (0462) 672-783.
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): 31.07.2017. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Максимальна вартість послуг – 4 400,00 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 у 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 у 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 Регіональному відділенні 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 Регіонального відділення 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) 672-818.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 23,52 м2 на першому поверсі будівлі колишнього навчального корпусу. Балансоутримувач

об’єкта: Прилуцький професійний ліцей Чернігівської області. Місцезнаходження
об’єкта: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 337. Платник робіт з оцінки:
ФОП Горбань О. Г. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу: (0462) 672-818. Телефакс замовника конкурсу: (0462) 672-783. 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): 31.07.2017.
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 у 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 у 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 Регіональному відділенні 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 Регіонального відділення 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) 672-818.

Чернівецька область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для надання послуг з оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (1-26) першого поверху
будівлі навчального корпусу № 2 (літ. А) площею 44,6 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 58000, м. Чернівці, вул. Університетська, 19.
Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу: (0372)
55-44-84. Телефакс замовника конкурсу: (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): 1 156,57 грн станом на 30.06.2017.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій,
часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,5012 га. Місце розташування
земельної ділянки: 58000, м. Чернівці, вул. Університетська, 19. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування будівель. Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: інформація відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так»
або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області. Платником робіт
для надання послуг з оцінки майна виступатиме фізична особа – підприємець –
Савосюк Олена Вікторівна.
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єктів не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки
майна, очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців, – 1 725,0 грн.
До участі в конкурсах для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямком
1.Оцінка об’єктів в матеріальній формі та спеціалізацією 1.1 – Оцінка нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у т.ч. земельних ділянок та майнових прав на них.
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що мають підтверджуватися чинними
кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.08.2013 за № 637/23469.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсів) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єкта оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, а також інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є приміщення, частини будівель, які
за своїм функціональним призначенням належать до офісної, торгівельно-офісної,
торгівельної нерухомості та нерухомості під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, або безпосередньо до
каб. № 5 Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу. На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсу о 10.00 у Регіональному відділенні ФДМУ по
Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок: (0372) 55-44-84.

м. Київ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежних оцінок об’єктів оренди
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати для погодження договору оренди (за заявою від сторонньої організації).
№ Назва об’єкта
ПлоАдреса об’єкта
Платник робіт Орієнтовна
Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
з оцінки об’єкта дата оцінки
1 Частина даху –
6,0 м. Київ, вул. Ар- Національна музична ТОВ «лайф30.06.17
об’єкт культурної
хітектора Горо- академія України
селл»
спадщини
децького, 1-3/11 ім. П. І. Чайковського
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати для укладання договору оренди.
№ Назва об’єкта Пло- Адреса об’єкта
Платник робіт з оцін- Орієнтовна
Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
ки об’єкта
дата оцінки
1 Нежитлове 707,6 м. Київ, вул. Ве- ДП «НСК «Олімпійський» ГО «Офіційний фан31.07.17
приміщення
лика Васильківклуб братів Кличків»
ська, 55
2 Нежитлові 975,6 м. Київ, вул. Ве- ДП «НСК «Олімпійський» ТОВ «Сопрано Парт- 31.07.17
приміщення
лика Васильківнерс»
ська, 55
3 Частина
25,0 м. Київ, просп. Національний авіаційний ПрАТ «ВФ Україна»
31.07.17
даху
Комарова, 1,
університет
корпус № 8
4 Частина не- 1,0 м. Київ,
Центральний госпіталь
Філія Розрахунковий 31.07.17
житлового
вул. Бердичів- МВС України
центр ПАТ КБ «Приприміщення
ська, 1
ватбанк»
5 Нежитлове 16,7 м. Київ, вул. Гар- ДП «ВО «Київприлад»
ТОВ «Українські пе31.08.17
приміщення
матна, 2
редові мікротехнології ім. В.О.Хитрика»
6 Нежитлові 136,0 м. Київ, вул. С. ДП «Науково-дослідний та ПАТ «НАК «Укрсвітло- 31.07.17
приміщення
Петлюри, 15
проектно-вишукувальний лізинг»
інститут транспортного будівництва «Київдіпротранс»
7 Нежитлове 194,8 м. Київ, пров.
ДП «Об’єднана компанія
ДП «Укршахтгідро31.07.17
приміщення
Приладний, 2а «Укрвуглереструктуризація» захист»
8 Нежитлові 214,7 м. Київ, бульв. ДП «Український інститут ТОВ «Рембат»
31.07.17
приміщення
Л. Українки, 26 інженерно-технічних розвідувань для будівництва»
9 Нежитлове 45,8 м. Київ,
Головне управління регіо- Кредитна спілка
31.07.17
приміщення
вул. Еспланад- нальної статистики
«Центр фінансових
на, 4-6
послуг»
10 Нежитлові 124,2 м. Київ,
Головне управління регіо- Кредитна спілка «Су- 31.07.17
приміщення
вул. Еспланад- нальної статистики
перКредит»
на, 4-6
11 Частина не- 100,0 м. Київ,
Бортницьке міжрайонне ФОП Тульчій О. І.
31.07.17
житлового
вул. Є Харчен- управління водного госпоприміщення
ка, 34
дарства ім. Гаркуші М.А.
12 Нежитлові 189,9 м. Київ,
ДП «Науково-дослідний ТОВ «КейсТекс»
31.07.17
приміщення
вул. Празька, 5 інститут «Еластик»
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7
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати для продовження договору оренди.
Орієнтов№ Назва об’єкта
ПлоАдреса об’єкта
Платник робіт з
на дата
Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
оцінки об’єкта
оцінки
1 Нежитлове при32,9 м. Київ, вул. Ме- Національний авіа- ФОП
31.08.17
міщення
дова, 1
ційний університет Клюєв С.І.
2 Частина нежитло1,0 м. Київ,
Національний
ФОП
31.08.17
вого приміщення
вул. М Омеляно транспортний уніМальована О.Л.
вича-Павленка
верситет
(Суворова), 1
3 Частина нежитло- 150,65 м. Київ, просп.
УДП «Укрінтеравто- ПІК «ААЗ Трей31.08.17
вого приміщення
Науки, 57
сервіс»
дінг Ко»
4 Нежитлове при66,5 м. Київ, вул. Смі- ДУ «НМЦ інформацій ФОП
30.09.17
міщення
лянська, 11
но-аналітичного за- Салогуб О. Ю.
безпечення діяльності
ВНЗ «Агроосвіта»
5 Нежитлове при18,0 м. Київ, вул. Верх- ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС ДП «Аптека»
31.08.17
міщення
ня, 5
6 Частина нежитло- 10,0 м. Київ, вул. По- НТУУ «КПІ ім.
ФОП
30.09.17
вого приміщення
літехнічна, 39,
І.Сікорського»
Попов Д. В.
корпус № 19
7 Нежитлові при2 187,3 м. Київ, вул. Вер- ДНВП «ЕлектроСЗО «Школа-дитя 30.11.17
міщення
ховинна, 91/93
нмаш»
чий садок «Схід»
8 Частина нежитло2,0 м. Київ, просп.
ДВНЗ «Київський
ТОВ «МПС
31.08.17
вого приміщення
Повітрофлотелектромеханічний «Постірай-Ка!»
ський, 35а
коледж»
9 Частина нежитло1,0 м. Київ, просп.
Державний універси- ФОП
30.09.17
вого приміщення
Героїв Сталінгра- тет інфраструктури Бойко О. В.
да, 2
та технологій

Продовження таблиці

№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

10 Нежитлове приміщення

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки

161,48 м. Київ, вул. Копилівська, 67,
корп. 5

Балансоутримувач

Орієнтовна дата
оцінки
31.08.17

Платник робіт з
оцінки об’єкта

Аграрна біржа

ДП «Державне
управління комплексного забезпечення»
11 Частина нежитло1,0 м. Київ, вул. Мета- НТУУ «КПІ ім.
ТОВ «Діджитал
31.08.17
вого приміщення
лістів, 6
І.Сікорського»
Медіа Системс»
12 Частина нежитло1,0 м. Київ, вул. Бор- НТУУ «КПІ ім. І. Сі- ТОВ «Діджитал
31.08.17
вого приміщення
щагівська, 144
корського»
Медіа Системс»
13 Частина нежитло1,0 м. Київ, вул. Мета- НТУУ «КПІ ім. І. Сі- ТОВ «Діджитал
31.08.17
вого приміщення
лістів, 5
корського»
Медіа Системс»
14 Частина нежитло1,0 м. Київ, вул. По- НТУУ «КПІ ім. І. Сі- ТОВ «Діджитал
31.08.17
вого приміщення
літехнічна, 35
корського»
Медіа Системс»
15 Частина нежитло1,0 м. Київ, вул. Бор- НТУУ «КПІ ім. І. Сі- ТОВ «Діджитал
31.08.17
вого приміщення
щагівська, 146
корського»
Медіа Системс»
16 Частина нежитло1,0 м. Київ, вул. По- НТУУ «КПІ ім. І. Сі- ТОВ «Діджитал
31.08.17
вого приміщення
літехнічна, 39
корського»
Медіа Системс»
17 Нежитлове при39,7 м. Київ, пров. При- ДП «Об’єднана ком- Підприємство «Від- 31.08.17
міщення
ладний, 2а
панія «Укрвуглере- ділення вугілля,
структуризація»
горючих сланців і
торфу АГН України»
Конкурси відбудуться 21 серпня 2017 року о 15.00 у Регіональному
відділенні ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
тел. для довідок: 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 14 серпня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок: 281-00-36.

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо. Документи, подані на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі
об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть.
На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться «21» серпня 2017 року».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлового приміщення (частини
нежитлового приміщення) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частини даху є: нерухоме майно
для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів та рекламних носіїв.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – об’єкта культурної спадщини є: окремі
будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять культурну цінність.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
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Дата проведенняконкурсу
13.03.17
13.03.17
13.03.17
22.03.17
22.03.17

10 Нежитлові приміщення загальною площею 119,37м2 на першому поверсі гуртожитку (кімн. № 34-41 згідно з техпаспортом), на балансі
Державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний університет», за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Тролейбусна, 10, визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для продовження договору оренди
11 Приміщення Гаврилівської ветдільниці Надвірнянської
районної
2
державної лікарні ветмедицини площею 36,4 м , на балансі Надвірнянської районної державної лікарні ветмедицини, за адресою: Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Гаврилівка,
вул. Українська, 61, визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для продовження договору оренди
2
12 Нежитлові приміщення (гаражі) загальною площею 140,74 м , на
балансі Івано-Франківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою:
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с-ще Богородчани,
вул. Шевченка, 57, визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
продовження договору оренди
2
13 Приміщення площею 14,0 м (кімн. № 90 згідно з техпаспортом)
третього поверху адміністративної будівлі, на балансі Державної
установи «Інститут охорони ґрунтів України» Івано-Франківської філії
ДУ «Держґрунтохорона», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2, визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
2
14 Частина приміщень загальною площею 145,4 м , а саме: прим.
№ 96 – 21,9м2, частина прим. № 98 – 79,8м2, прим. № 99 – 43,7м2
(корпус А згідно з експлікацією) другого поверху адміністративного
корпусу, на балансі Івано-Франківського коледжу Львівського національного аграрного університету, за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Юності, 11, визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
укладення договору оренди
15 Частина горища загальною площею 30,0 м2 адміністративної будівлі,
на балансі державної установи «Інститут охорони ґрунтів України»
Івано-Франківської філії ДУ «Держґрунтохорона», за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2, визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди
16 Гаражне приміщення загальною площею 40,4 м2, на балансі Головного управління статистики в Івано-Франківській області, за адресою:
Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Шевченка, 23, визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
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Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
1 Частина приміщення площею 100,42 м2 на 1-му поверсі адміністративно- ФОП Гундарєва
го будинку за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Київська, 286, на Алла Олексіївна
балансі Броварської ОДПІ ГУ ДФС України у Київській області
2 Приміщення № 104 площею 14,2 м2 адміністративної будівлі за адресою: ТОВ АналітичноКиївська обл., м. Біла Церква, бульв. 50-річчя Перемоги, 12, на балансі консалтинговий
Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС України у Київській області
центр «Епрайзер»
3 Частина приміщення ЦОК площею 4,5 м2 за адресою: Київська обл.,
ТОВ Аналітичном. Біла Церква, бульв. 50-річчя Перемоги, 12, на балансі Білоцерківської консалтинговий
ОДПІ ГУ ДФС України у Київській області
центр «Епрайзер»
2
4 Частина приміщення площею 9,0 м територіального сервісного центру
ПП «Експерт№ 3243 за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чкалова, 4, на балан- Аналітик»
сі Регіонального сервісного центру МВС в Київській області
5 Частина приміщення площею 4,4 м2 територіального сервісного центру
ПП «Експерт№ 3242 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 18а, Аналітик»
на балансі Регіонального сеРВ існого центру МВС в Київській області
6 Частина приміщення площею 9,3 м2 територіального сервісного центру
ПП «Експерт№ 3241 за адресою: Київська обл., смт Баришівка, вул. Польова, 3, на
Аналітик»
балансі Регіонального сервісного центру МВС в Київській області
7 Частина приміщення площею 5,7 м2 територіального сервісного центру
ПП «Експерт№ 3249 за адресою: Київська обл., Ставищенський р-н, с. Винарівка,
Аналітик»
вул. Пархоменка, 39, на балансі Регіонального сервісного центру МВС в
Київській області
8 Частина нежитлових приміщень площею 512,3 м2 та частина приміщень ТОВ «ІВ ГРУП»
площею 62,1 м2 в будівлі для конторських та адміністративних цілей
за адресою: Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Полупанова, 2/1, на балансі
ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»
9 Нежитлове приміщення площею 7,0 м2 за адресою: Київська обл., Києво- ФОП Гундарєва
Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, на балансі Управ- Алла Олексіївна
ління Державної казначейської служби України у Києво-Святошинському
районі Київської області
10 Будівля деревообробної дільниці (інв. № 10310047) площею 382 м2,
ТОВ «Гарантбудівля гаража (інв. № 10310058) площею 137,3 м2, будівля пилорами
Експертиза»
(інв. № 10310047/1) площею 79,9 м2 та частина вбудованих приміщень
будівлі майстерні (побутового будинку) (інв. № 10310051) площею 57 м2
за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Дмитрівка, вул. Миру, 78,
на балансі ДП «Фастівське лісове господарство»
11 Склад Генеральної прокуратури України площею 106,3 м2 за адресою: Ки- ТОВ «Гарантївська обл., Баришівський р-н, с. Яблуневе, вул. Шевченка, 1, на балансі Експертиза»
Генеральної прокуратури України
12 Частина нежитлового приміщення (3-й поверх) площею 190,4 м2 за адре- ФОП Гундарєва
сою: Київська обл., м. Васильків, вул. Юних Комунарів, 4а, на балансі
Алла Олексіївна
Києво-Святошинської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС
України у Київській області
13 Нежитлове приміщення площею 2193,0 м2 та площадка, прилегла
ФОП Щаслива
до нежитлового приміщення, площею 2884,0 м2 за адресою: Київська
Надія Зуфарівна
обл., Бородянський р-н, с. Дружня, вул. Залізнична, 91, на балансі
8 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Київській області
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Назва об’єкта
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№
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Вартість робіт
Строк виконання робіт (день)

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності, що відбувся 23.03.2017
1. Об’єкт державної власності групи А – будівля побут комбінату літ. «М2» загальною площею 273,7 м2, розташована за адресою: 08201, Київська обл., м. Ірпінь,
вул. Садова, 94, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ
«Ірпіньмаш». Суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «Гарант Експертиза». Вартість –
4300 грн; строк виконання робіт (день) – 5.
2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної
вартості для розрахунку орендної плати

3540
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ТОВ «Інвестиційна група «Захід»

–

ФОП Тарнопольський А. П.

1600

ТОВ «ЕкаЗахід»

1850

ФОП Тарнопольський А. П.

18490

ФОП Тарнопольський А. П.

–

Переможець
конкурсу

–

27.02.17
27.02.17
09.03.17
09.03.17
09.03.17
09.03.17
13.03.17

1 Приміщення площею 55,8 м2 (кімн. № 25 –10,3 м2, кімн. № 42 –
11,8 м2, кімн. № 43– 11,6 м2, кімн. № 44 –22,1 м2) на першому поверсі в адміністративній будівлі, на балансі державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» Івано-Франківська філія ДУ «Держґрунтохорона», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2. визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
2 Гідротехнічні споруди 7-ми ставів загальною площею 48,574 га, на
балансі державного підприємства «Укрриба», за адресою: ІваноФранківська обл., Рогатинський р-н, на території Воскресинцівської
та Васючинської сільських рад, визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для укладення договору оренди
2
3 Приміщення загальною площею 23 м адміністративної будівлі, на
балансі Івано-Франківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою:
Івано-Франківська обл., Долинський район, смт Вигода, вул. Д.
Галицького, 73, визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
продовження договору оренди
2
2
4 Нежитлова будівля
загальною площею
74,5 м ; бесідка – 11,3 м ;
2
2
сторожка – 2,1 м ; сарай – 6,5 м ; вбиральня; криниця – 6 пог. м,
на балансі державного підприємства «Коломийське лісове господарство», за адресою: Івано-Франківська обл., Коломийський район,
с. Черемхів, вул. Зелена, 17, визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для укладення договору оренди
5 Необоротні активи, що підлягають внесенню до статутного капіталу
акціонерного товариства, яке створюється регіональним відділенням та орендарем – ТОВ «Рибгосп Бурштинський» на базі єдиного
майнового комплексу державного підприємства Рибне господарство
«Галицький», проведення незалежної оцінки необоротних активів, що
підлягають внесенню до статутного капіталу акціонерного товариства
6 Частина приміщення горища загальною площею 40,0м2 в навчальному корпусі № 1, на балансі Івано-Франківського Національного технічного університету нафти і газу, за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Карпатська, 15, визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для продовження договору оренди
7 Приміщення загальною та корисною площею 11,0м2 приміщення
№ 25, згідно з техпаспортом на першому поверсі адміністративної будівлі, на балансі Головного управління статистики в ІваноФранківській області, за адресою: Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с-ще Рожнятів, вул. Шевченка, 3а, визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди.
8 Частина приміщення № 81 згідно з технічним паспортом площею
9,05м2 на третьому поверсі адміністративної будівлі, на балансі
Головного управління статистики в Івано-Франківській області,
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6, визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
9 Частина приміщення загальною площею 217м2 (№ 29-43 згідно з
техпаспортом) на першому поверсі адмінбудівлі, на балансі Управління праці та соціального захисту населення Коломийської райдержадміністрації, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Коломия,
вул. І. Франка, 3, визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
продовження договору оренди

13.03.17

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

13.03.17

№
з/п

Дата проведенняконкурсу

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна

Продовження таблиці

27.03.17

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся в 16.03.2017
1. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група» на виконання робіт з
оцінки об’єктів оренди:
нежитлового приміщення № 19 та частин приміщень спільного користування № 14, 18 площею 1,5 м2, загальною площею 45,0 м2, першого поверху триповерхової будівлі електрозв’язку і пошти (літ. А-3). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 16. Балансоутримувач
майна: Запорізька дирекція УДППЗ «Укрпошта». Вартість виконання робіт з
оцінки – 3 850 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати
підписання договору;
одноповерхової будівлі (літ. К3, інвентарний номер 13834) площею 73,8 м2,
реєстровий номер 01125761.1.АААИБЕ832 та замощення II площею 724,0 м2,
інвентарний номер 40049, реєстровий номер 01125761.1.АААИБЕ872, загальною площею 797,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 71112, Запорізька обл.,
м. Бердянськ, вул. Горького, 2. Балансоутримувач майна: державне підприємство
«Бердянський морський торговельний порт», ЄДРПОУ 01125761. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 850 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів від дати підписання договору.
2. Переможець – приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з
оцінки об’єкта оренди, а саме: приміщення № 1 гаража (літера І) загальною площею
22,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69068, м. Запоріжжя, вул. Іванова, 97б.
Балансоутримувач майна: Запорізький авіаційний коледж ім. О. Г. Івченка, ідентифікаційний ЄДРПОУ 20507735. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
3. Переможець – фізична особа – підприємець Паламарчук Лідія Павлівна на
виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
нежитлових приміщень № 49, 58, 59 загальною площею 46,1 м2 першого поверху
будівлі (літ. А-5), реєстровий № 01038818.1.АААБЕЕ286. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 105. Балансоутримувач майна: Запорізьке
обласне управління водних ресурсів. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 960 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
частини нежитлового приміщення № 32 загальною площею 4,0 м2 першого
поверху гуртожитку (літ. А-5). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Незалежної України, 43а. Балансоутримувач майна: ДВНЗ «Запорізький будівельний коледж». Вартість виконання робіт з оцінки – 3960 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
4. Переможець – приватне підприємство «Консалтингова фірма «Експоком»
на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлових приміщень № 1-6, 1-7, 1-8
загальною площею 153,3 м2 будівлі складу (літ. Б-1), навісу (літ. В-1) загальною
площею 107,6 м2 та частини замощення І площею 1200,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Новгородківка, вул. Жовтнева, 1а. Балансоутримувач майна: Мелітопольське міжрайонне управління водного господарства. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 146 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
5. Переможець – приватне підприємство «Данко» на виконання робіт з оцінки
об’єктів оренди:
вбудованого в підвальний поверх будівлі гуртожитку (літ. А-9) нежитлового приміщення № 3 (у складі приміщень з № 1 по № 6 включно площею 106,10 м2 та коридору
№ 1 площею 4,20 м2) загальною площею 110,30 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Дніпрорудне, просп. Ентузіастів 15. Балансоутримувач майна: ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 150 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
вбудованого нежитлового приміщення № 5 першого поверху двоповерхової
будівлі учбового корпусу № 5 (літ. А-2) загальною площею 6,50 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, 68.
Балансоутримувач майна: Мелітопольський державний педагогічний університет
ім. Б.Хмельницького. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
6. Переможець – приватне підприємство «Оціночна група «Аналітик» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлового приміщення, вбудованого в
перший поверх десятиповерхової адміністративної будівлі (літ. А-10, приміщення
№ 53) загальною площею 18,60 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 77. Балансоутримувач майна: ДП «Центр науково-технічної
інформації та сприяння інноваційному розвитку України». Вартість виконання робіт
з оцінки – 3 880 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати
підписання договору.

IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбулися 17.03.2017
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, переможцем конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки визнано – приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ»
по таких об’єктах оренди:
вбудовані нежитлові приміщення площею 13,00 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., смт Добровеличківка,
вул.  Центральна, 103/7, на балансі Державної установи «Кіровоградський обласний лабораторний центр» Міністерства охорони здоров’я України, вартість робіт –
1 872,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;

частина нежитлових приміщень майстерні загальною площею 192,50 м2
за адресою: Кіровоградська обл., м.  Благовіщенське, вул.  Гагаріна, 9, на балансі
Професійно-технічного училища № 11 м. Ульяновки Кіровоградської області, вартість робіт – 1 895,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні.
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбулися 24.03.2017
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, переможцями конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди визнано:
товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградський аукціонний
центр» по об’єкту – частина приміщення вестибуля площею 8,00 м2 на першому
поверсі навчального корпусу № 1 за адресою: Кіровоградська обл., м.   Кіровоград, проспект Університетський, 8, на балансі Кіровоградського національного
технічного університету, вартість робіт – 1 700,00 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 2 дні;
приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ»
по об’єкту – приміщення гаража площею 50,10 м2 за адресою: Кіровоградська
обл., м.  Світловодськ, вул.  Бойка, 11, на балансі Кіровоградської дирекції УДППЗ
«Укрпошта», вартість робіт – 1 987,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 13.03.2017
Згідно з Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, комісія одноголосно ухвалила визнати
переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності:
1. Державне нерухоме майно – вбудоване нежитлове приміщення № 57 загальною площею 22,6 м2 на першому поверсі будівлі; м. Львів, вул. Замарстинівська,
7; мета оцінки – продовження договору оренди; переможець – СОД ПП «Леда».
Термін виконання робіт – 3 дні. Вартість робіт – 2080 грн.
2. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 270,1 м2, а саме: вбудовані нежитлові приміщення № 11, 13 – 20, 20а, 39 – 43, 76 площею 199,2 м2 на
цокольному поверсі двоповерхової будівлі автовокзалу та нежитлові вбудовані
приміщення № 209 – 212, 213а площею 70,9 м2 на першому поверсі двоповерхової
будівлі автовокзалу; Львівська обл., Яворівський р-н, с. Краковець, вул. Вербицького, 54; мета оцінки – продовження договору оренди; переможець – СОД СПД
Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2000 грн.
3. Частина нежитлового приміщення вмивальні загальною площею 2,5 м2 на
першому поверсі гуртожитку (02071010.5.ЦЛЯ ЮСЕ 350); м. Львів, вул. Кульчицької,
10; мета оцінки – продовження договору оренди; переможець – СОД ФОП Войтенко
Н. Б. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2080 грн.
4. Частина нежитлового приміщення площею 6,0 м2 на першому поверсі в будівлі навчального корпусу № 1; м. Львів, вул. Під Голоском, 19; мета оцінки – укладення договору оренди; переможець – СОД ТзОВ «Західна українська консалтингова
компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1890 грн.
5. Нерухоме державне майно – частина даху дев’ятиповерхової будівлі навчального корпусу № 5 площею 130,0 м2; м. Львів, вул. С. Бандери, 28а; мета
оцінки – продовження договору оренди; переможець – СОД ПП «ЕкспертМаш».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1820 грн.
6. Нежитлові приміщення загальною площею 200,0 м2 у підвалі будівлі (реєстровий № 02497909.1.АААЖЖИ 759); м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71; мета
оцінки – продовження договору оренди; переможець – СОД ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1760 грн.
7. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 111,4 м2 на першому
поверсі будівлі; м. Львів, вул. Пулюя, 30; мета оцінки – укладення договору оренди; переможець – СОД ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1910 грн.
8. Частина нежитлового приміщення № 4 загальною площею 14,72 м2 на першому поверсі будівлі; Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Наварія, вул. Львівська,
24; мета оцінки – продовження договору оренди; переможець – СОД ФОП Войтенко
Н. Б. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2080 грн.
9. Частина нежитлового приміщення площею 121,5 м2 на першому поверсі
триповерхової будівлі, позначена на плані під літ. Б-3 (новий аеровокзал); м. Львів,
вул. Любінська, 168; мета оцінки – продовження договору оренди; переможець –
СОД ПП «Леда». Термін виконання робіт – 3 дні. Вартість робіт – 2080 грн.
10. Нежитлові частина нежитлового приміщення загального користування (побутова кімната) (№ ХХ) площею 1,5 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі
гуртожитку № 2. Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Шевченка, 14;
мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – ПП «ЕкспертЦентр».
Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1600 грн.
11. Нежитлова будівля їдальні (літ. А-1) міжнародного автомобільного пункту
пропуску «Рава-Руська» загальною площею 176,9 м24 Львівська обл., Жовківський
р-н, с. Річки, вул. Прикордонна, 3; мета оцінки – продовження договору оренди;
переможець – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2080 грн
12. Нежитлове приміщення загальною площею 76,2 м2; м. Львів, вул. Зелена,
10. мета оцінки – продовження договору оренди; переможець – ТзОВ «Західна
українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1890 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 24.04.2017
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шуткевича Володимира Євгеновича щодо
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 29
площею 12,8 м2 на 1-му поверсі 3-поверхового адміністративного корпусу, що перебуває на балансі РВ ФДМУ по Вінницькій області, за адресою: 21100, м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 931 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Коваленко Тетяну Іллівну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень част. № 1 – 39,4 м2,
№ 50 – 2,6 м2 загальною площею 42,0 м2 на 1-му поверсі будівлі складу цеху № 4
(літ. 4), що перебувають на балансі Державного підприємства «45 Експериментальний механічний завод», за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Стрілецька, 57а,
з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 050 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Нікіфоренко Галину Арсентіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення
№ 1 площею 450,0 м2 будівлі блоку складів № 1 (літ. 21), що перебуває на балансі
Державного підприємства «45 Експериментальний механічний завод», за адресою:
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 – 1 900 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 1
площею 28,64 м2 на 1-му поверсі 2-поверхового громадсько-побутового корпусу,
що перебуває на балансі ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей»,
за адресою: 24600, Вінницька обл., Крижопільський р-н, смт Крижопіль, вул. Чабанюка, 7, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 012 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рабець Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 2
площею 30,0 м2 на 1-му поверсі прибудови (А2) до адміністративного корпусу № 1
(літ. А), що перебуває на балансі Державної установи «Вінницька установа виконання покарань № 1», за адресою: 21001, м. Вінниця, вул. Брацлавська (колишня
Островського), 2, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 700 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо визначення
вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 1
площею 85,0 м2 на 1-му поверсі будівлі ремонтно-механічного відділення ЕМВ
(літ. М), що перебуває на балансі Державного підприємства «45 Експериментальний механічний завод», за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Стрілецька, 67, з метою
укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 2 070 грн;
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суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рабець Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 2
площею 37,0 м2 на 1-му поверсі прибудови (А2) до адміністративного корпусу № 1
(літ. А), що перебуває на балансі Державної установи «Вінницька установа виконання покарань № 1», за адресою: 21001, м. Вінниця, вул. Брацлавська (колишня
Островського), 2, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 700 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Реверу Олену Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 1 (68,5 м2)
у приміщені № 2 та № 2 (47,5 м2) у приміщені № 3 загальною площею 116 м2 одноповерхового блоку допоміжних цехів з підвалом (літ. М), що перебувають на балансі
Державного підприємства «Вінницький завод «Кристал», за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 900 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 1 – № 7 загальною
площею 426,6 м2, складу МТС (літ. Ж), 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 – 2 000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо визначення
вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 13
площею 10,0 м2 на 1-му поверсі 5-поверхового адміністративного будинку (літ. А),
що перебуває на балансі Подільського державного підприємства геодезії, картографії та кадастру, за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 63, з метою укладення
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 2 024 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Козюру Л. В. щодо визначення вартості
об’єкта оренди – будівлі спиртового цеху загальною площею 1 214,0 м2; будівля
парокотельного цеху загальною площею 836,49 м2, що перебувають на балансі
Державного підприємства «Гайсинський спиртовий завод», за адресою: 23700,
Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Плеханова, 28, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 5 000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо визначення
вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 1
площею 214,0 м2 на 1-му поверсі будівлі ремонтно-механічного відділення ЕМВ
(літ. М), що перебуває на балансі Державного підприємства «45 Експериментальний механічний завод», за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Стрілецька (колишня
Червоноармійська), 67, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 070 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 25.04.2017
1. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 25,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.
Адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7».
Вартість робіт – 3 190,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
2. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 73,2 м2. Балансоутримувач: ДНЗ «Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти туристичного сервісу». Адреса: м. Дніпро, вул. Байкальська, 7. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець –
ТОВ «Національна експертно-правова група». Вартість робіт – 3 410,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 5.
3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 255,1 м2. Балансоутримувач: Професійно-технічне училище № 2. Адреса: м. Дніпро, вул. Новоселівська, 27. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна експертно-правова група». Вартість робіт – 3 420,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 146,16 м2. Балансоутримувач: ПАТ «Інтерпайп НТЗ». Адреса: м. Новомосковськ, вул. Паланочна, 6.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість робіт – 3 340,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 5.
5. Назва об’єкта: частина майданчика площею 23,44 м2, частина димової
труби площею 2,0 м2 та частина зовнішньої поверхні стіни площею 7,43 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: Дніпропетровська обл., с. Хащеве, вул. Овчаренка, 55. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 3 400,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 3.
6. Назва об’єкта: майданчик площею 400,0 м2. Балансоутримувач: Нікопольський професійний ліцей. Адреса: Дніпропетровська обл., с. Капулівка, вул. Арсентія Матюка, 3а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість
робіт – 3 360,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 3.
7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 135,9 м2. Балансоутримувач: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Адреса: Дніпропетровська обл., смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець –
ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 3 360,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 3.
8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 8,7 м2. Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: Дніпропетровська обл., смт Покровське,
вул. Центральна (40 років Жовтня), 22. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 3 350,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 3.
9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 28,95 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку оренд-

ної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість робіт – 3 390,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 5.
10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 78,62 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість робіт – 3 390,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 89,2 м2. Балансоутримувач: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Адреса: Дніпропетровська
обл., смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В.
Вартість робіт – 3 360,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 3.
12. Назва об’єкта: будівля овочесховища літ. А-1 з прибудовами – літ. А/-1,
А2-2, загальною площею 1 083,4 м2, вентшахтою літ. а/-1, ґанком літ. а, навісами –
літ. А/, Б, воротами № 1, № 2. Балансоутримувач: ПрАТ «Євраз – Дніпропетровський металургійний завод». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Свободи, 187б.
Переможець – ДВНЗ ПДАБтаА. Вартість робіт – 6 000,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 7.
13. Назва об’єкта: об’єкт соціально-культурного призначення (група Ж) –
спортивний майданчик з роздягальнею у складі: будівля роздягальні літ. А-1
площею 145,0 м2 з ґанком літ. а, спортивний майданчик – І площею 7 115,3 м2,
вимощення – ІІ площею 2 483,6 м2, огорожа № 1 площею 252,3 м2. Балансоутримувач: ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат». Адреса: м. Кривий Ріг,
вул. Красноярська, 14б. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість робіт – 5 600,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 10.
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 13.04.2017
1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 8,36 м2 та частина даху площею 1,0 м2 будівлі багатоканатного підйому головного ствола блоку № 4. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВП
«Шахта «Стаханова» ДП «Красноармійськвугілля» (код за ЄДРПОУ 32087941).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Покровський р-н, смт Новоекономічне, просп. Миру, 2. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна
з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс».
Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 100 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: приміщення площею 21,9 м2 будівлі гаража (літ. В-1).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України у м. Лимані Донецької області (код за ЄДРПОУ 37894853).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Лиман, вул. Пушкіна, 12б. Мета
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією
вартість послуг з оцінки – 2 060 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,0 м2 першого поверху будівлі учбового корпусу № 1. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Маріупольський державний університет, код за ЄДРПОУ
26593428. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь,
просп. Будівельників, 129а. 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.
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 20.04.2017
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
47,4 м2 другого поверху будівлі пожежної частини. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 3 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління
ДСНС України у Донецькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 87533, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Флотська, 66. Мета проведення оцінки: визначення
вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП
Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 060
грн, строк виконання – 3 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,0 м2 першого поверху будівлі АПК. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ВП «Шахта «Димитрова» ДП «Красноармійськвугілля», код за 33839081. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 85320, Донецька обл., м. Мирноград, вул. Гірнича,
2. 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 – 2 140 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення першого поверху адміністративної будівлі площею 14,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Волноваської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, код за ЄДРПОУ 39901702.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Волноваха, вул. Менделєєва,
4. 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 – 2 040 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
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 25.04.2017
1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 21,45 м2 першого поверху адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр МВС України в Донецькій
області, код 40112123. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 87523, Донецька обл.,

м. Маріуполь, вул. Нове Життя, б. 14. 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 – 2 090
грн, строк виконання – 3 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 4,05 м2 холу першого поверху будівлі навчального корпусу № 1. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Донбаської національної академії будівництва
і архітектури, код 02070795. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84333, Донецька
обл., м. Краматорськ, вул. Героїв Небесної Сотні, б. 14. 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 – 2 020 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,0 м2 першого поверху будівлі учбового корпусу № 3. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Маріупольський державний університет, код за ЄДРПОУ
26593428. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь,
вул. Матросова, 5. 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 – 1 990 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення на першому поверсі будівлі загальною площею 115,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДНЗ «Красногорівське ВПУ» код за ЄДРПОУ 02542403. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., Мар’їнський р-н, м. Красногорівка, вул. Охтирська,
2. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг
з оцінки – 2 225 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення на другому поверсі будівлі учбових майстерень загальною площею 22,14 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Маріупольський професійний ліцей,
код за ЄДРПОУ 02542774. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Воїнів-Визволителів, 1. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 090 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
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 27.04.2017
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 100,9 м2
першого, другого та третього поверхів адміністративної будівлі. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики України у Донецькій області, код 2359981. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Маріуполь, просп. Миру, б. 85а. Мета проведення оцінки: визначення вартості
майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 090 грн,
строк виконання – 3 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 19,0 м2 першого поверху адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Регіональний сервісний центр МВС в Донецькій області, код 40112123.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Героїв Небесної Сотні, б. 5. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна
з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс».
Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1 950 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2
першого поверху будівлі адміністративно-побутового комбінату. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Відокремлений підрозділ «Шахта «Україна» ДП
«Селидіввугілля» (код за ЄДРПОУ 33621573). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., м. Українськ, вул. Богдана Хмельницького, б. 1. Мета проведення
оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість
послуг з оцінки – 2 040 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
5,0 м2 (відм.+22,8м), частина даху площею 9,0 м2, частина стіни площею 15,0 м2 (під
розміщення фідерів) та два місця на п’ять антен площею 3,0 м2 на даху (відм.+66,2м)
та три антено-місця загальною площею 1,0 м2 будівлі баштового копра ствола
№ 2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВП «Шахта «Північна» ДП
«Торецьквугілля» (код за ЄДРПОУ 40835269). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., м. Торецьк, смт Північне, вул. Центральна, 1. Мета проведення
оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг
з оцінки – 2 400 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 18.04.2017
Для проведення незалежної оцінки:
частини вимощення ПС «Чинадієво» площею 75,0 м2, місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, смт Чинадійово, вул Садова, 92 з
метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П., на таких умовах: вартість послуг – 1 667,58 грн,
термін виконання – 5 днів;
вбудованих нежитлових приміщень (поз. 2, 3 за планом) першого поверху
адмінбудинку літ. «А’» загальною площею 29,2 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ракошино, вул. Бенедиківська, 11 з метою
укладення договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ФОП Шастун С. Г., на таких умовах: вартість послуг – 2 200 грн, термін виконання – 5 днів.

Продаж пакетів акцій на фондовій біржі
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 280-29-10
Продовження таблиці

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ», що приватизується
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Значення показника

00152448
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВ
СЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ»
Місцезнаходження товариства
09100, КИІВСЬКА ОБЛ., М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 85
Розмір статутного капіталу товариства, грн
17 910 986,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
64 126 587
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
89,507
Номінальна вартість однієї акції, грн
0,25
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
2 565 063,48
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
4
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
Площа земельної ділянки, га
0,5866
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23730178, ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ»
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
486
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
19 923
ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується

№
з/п
1
1
2
3
4

Найменування показника

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2

4
2242
1796
124,83
-499

5
486
0
0
-1891

5
6
7
8

Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), %
Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн
АКТИВ
Необоротні активи, тис. грн
Оборотні активи, тис. грн
Витрати майбутніх періодів, тис. грн
Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн

3
1587
1903
83,3
-3261
17498
1781
0
2011

17219
1503
0
936

17028
1243
0
1652

9

Баланс активів, тис. грн

21290

19658

19923
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Над номером працювали:
О. В. Царуліца
(видавнича підготовка)

Л. П. Пюра
(дополіграфічна підготовка)

2

10
11
12
13
14
15

Вартість власного капіталу, тис. грн
Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн
Довгострокові зобов’язання, тис. грн
Поточні зобов’язання, тис. грн
Доходи майбутніх періодів, тис. грн
Баланс пасивів, тис. грн

3

4

5

4695
0
0
16595
0
21290

4196
0
0
15462
0
19658

2353
0
0
17570
0
19923

ПАСИВ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства

1

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище відсутні
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Судове провадження у справі про банкрутство ПАТ «Білоцерківський завод ГТВ» відсутнє
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Фондова біржа «Перспектива»
Місцезнаходження фондової біржі
м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30
Телефон для довідок
(056) 373-95-94
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
23.08.2017
Час початку торговельної сесії
12.00
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни /
АПЦ
АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Перші торги
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про
санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації
у 2015-2017 роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій
акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року
№ 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня
2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна»
не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента Украї
ни від 16 вересня 2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об'єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців
об'єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об'єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); 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.
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