Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 62 (1082)
Засновано у вересні 1993 року
продаж пакетів акцій
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Черкаській області про підсумки конкурсу
з продажу пакета акцій ПАТ «СПЕКТР-СМІЛА»
Призначений на 31 липня 2017 року конкурс з продажу пакета акцій
ПАТ «СПЕКТР-СМІЛА» (код за ЄДРПОУ 22794087), що знаходиться за адресою:
вул. Мазура, 24, м. Сміла, Черкаська обл., 20708, Україна, інформаційне повідомлення про проведення якого було опубліковано в газеті «Відомості приватизації» від 3 липня 2017 року № 51 (1071), не відбувся, у зв’язку з відсутністю заяв
на участь у конкурсі.
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офіційне видання Фонду
державного майна України

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

Одноповерхова будівля КПП № 13/190 загальною площею 46,3 м2 колишнього
військового містечка № 13 разом із земельною ділянкою за адресою: Хмельницька
обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав, вул. Військова,13/190, що перебуває на балансі
відділу житлово-комунального господарства Ізяславської райдержадміністрації.
Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні
в електронній формі, за 38 059,20 грн, у т. ч. ПДВ – 6 343,20 грн, земельна ділянка – 3 758,00 грн, будівля – 27 958,00 грн.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної
власності – єдиного майнового комплексу державного
підприємства «Дніпропетровське спеціальне
конструкторсько-технологічне бюро «Елеватормлинмаш»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпропетровське спеціальне конструкторсько-технологічне бюро «Елеватормлинмаш».
Адреса об’єкта: юридична адреса: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Старокозацька (Комсомольська), 16/18.
Відомості про об’єкт: об’єктом є єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпропетровське спеціальне конструкторсько-технологічне бюро «Елеватормлинмаш» (код за ЄДРПОУ 14312884). До складу об’єкта приватизації входять:
об’єкт незавершеного будівництва – інженерно-лабораторний корпус (будівельна готовність – 94 %) А-3; ангар – Б; навіси – В, Г; вбиральня – Д; огорожа № 1-9;
мостіння – І; машини та обладнання – 11 од., транспортні засоби: автомобіль МАЗ
437041-261, державний номер АЕ3294СН, автомобіль ГАЗ-53 знятий з обліку держреєстрації – має непридатний стан; інструменти, прилади, інвентар – 2 од.; інші основні засоби – 10 од.; інші НМА – 287 од. Об’єкти нерухомості розташовані в м. Дніпро,
вул. Академіка Белелюбського (раніше – Червонозаводська). З 2013 року підприємство не працює. Заборгованість підприємства за позиковими коштами – 526,00 тис.
грн, заборгованість за податками у сумі 201,00 тис. грн, заборгованість із заробітної
плати та соціального страхування у сумі 19,00 тис. грн, інша поточна заборгованість у
сумі 59,00 тис. грн. Структурна власного капіталу станом на 31.05.2017: додатковий
капітал – 1 045,00 тис. грн, нерозподілений прибуток (непокриті збитки) – 713,00 тис.
грн. Дебіторська заборгованість становить 11,0 тис. грн.
Кількість та склад робочих місць: станом на 31.05.2017 співробітників на підприємстві – 1 особа – директор підприємства.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 3 012 597,00 грн, ПДВ – 602 519,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 615 116,40 грн.
Умови продажу: покупець стає правонаступником всіх прав та обов’язків (у
тому числі кредиторської та дебіторської заборгованості) приватизованого підприємства, здійснює необхідні заходи щодо припинення державного підприємства
як юридичної особи; покупець зобов’язаний здійснити заходи щодо створення на
підприємстві не менше 3 робочих місць; забезпечити безпечні умови праці; покупцю в процесі експлуатації об’єкта необхідно здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних, екологічних та протипожежних норм в порядку, визначеному чинним законодавством
України; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки покупець вирішує
самостійно в установленому чинним законодавством України порядку, подальше
відчуження об’єкта можливе за погодженням органу приватизації та діє в період
чинності умов договору купівлі-продажу.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка, на якій розташований державний об’єкт, перебуває в постійному користуванні підприємства, кадастровий
номер 1210100000:07:498:0005. Цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємства переробної, машинобудівної та іншої промисловості, землі промисловості, транспорту,
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (обслуговування інженернолабораторного корпусу).
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви про приватизацію у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 361 511,64 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 – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Дніпропетровське спеціальне конструкторсько-технологічне бюро
«Елеватормлинмаш».
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 28 серпня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (http://www.tbe.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 Фонду державного майна
України 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 Товарної біржі «Катеринославська» (http://
www.tbe.com.ua, електронний майданчик: https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, вул. Пушкіна, 49) 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 заяв на участь в аукціоні проводяться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (056) 744-11-41.

КІРОВОГРАДСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: приміщення лазні (магазину) загальною площею 405,6 м2 (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: 27015, Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Липняжка, вул. Цукровий завод, № 22.
Балансоутримувач: ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «ІВВІ’С Україна» (код
за ЄДРПОУ 34366955) (зберігач).
Відомості про об’єкт: будівля – одноповерхова з бетонних блоків, фундаменти – бетонні блоки, перекриття – залізобетонні плити, покрівля відсутня, рік
будівництва – орієнтовно 1986, загальна площа приміщень – 405,6 м2, системи
інженерного забезпечення відсутні, фізичний стан незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,0945 га, кадастровий номер
3521782700:51:000:0892. Цільове призначення: для розміщення та експлуатації

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості. Категорія земель: землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 129 700,00 грн,
у т. ч. приміщення лазні (магазину) – 102 900,00 грн, земельної ділянки – 26 800,00
грн. ПДВ – 25 940,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 155 640,00 грн, у т. ч. приміщення лазні (магазину) – 123 480,00 грн, земельної ділянки – 32 160,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
15 564,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Продаж об’єктів здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти 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 Кіровограській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 4 вересня 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) 8 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 Фонду державного майна
України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
www.nmac.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу філії «Кіровоградський аукціонний центр»
Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна
мережа аукціонних центрів» (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс 308) оригінали
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Прийняття та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводяться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його знаходження в робочі дні та
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: окреме індивідуально визначене майно – гараж літ. «А-1» загальною площею 42,7 м2.
Адреса об’єкта: 80000, Львівська обл., Сокальський р-н, м. Сокаль, вул. Сонячна, 5а, гар. 1.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області.
Код за ЄДРПОУ 02361400. Адреса балансоутримувача: 79019, м. Львів, просп.
В’ячеслава Чорновола, 4.
Відомості про об’єкт: гараж цегляний із залізобетонним перекриттям, висотою
2,55 м, зблокований з іншими приміщеннями гаражів. Рік побудови – орієнтовно
80-ті роки. Стан опорядження приміщень – тріщини в панелях, пробоїни, сліди протікання, відсутні двері, підлога бетонна, масові глибокі вибоїни, на стінах грибок,
потребує значного ремонту, наявне електроосвітлення.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 37 500,00 грн; ПДВ – 7 500,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 45 000,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації –
4 500,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації здійснювати після повної сплати ціни продажу за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
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 вносяться на рахунок 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься
на рахунок 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін прийняття 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 Фонду державного майна
України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 25 вересня
2015 року за № 1147/27592 (зі змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді 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 Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля гаража (колишній склад МТС) літ. «Щ» площею 418,8 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., м. Ромни, вул. Сумська, 97д.
Балансоутримувач: ВАТ «Роменське автотранспортне підприємство 15948».
Інформація про об'єкт: нежитлова одноповерхова будівля. Будівля за своїм функціональним призначенням побудована як гараж, але тривалий час використовувалася
як склад. Будівля забезпеченям підведення електрики, але в не робочому стані.
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Фізичний знос, визначений оцінювачем, – 36,0 %.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 242 150,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 290 580,00 грн, у т.ч. ПДВ –
48 430,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 29 058,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарних та екологічних норм, правил пожежної
безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна)
у встановленому законодавством порядку, засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ
21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Аукціон в електронній формі буде проведено 29.08.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін прийняття заяв – 25 серпня 2017 року до 17.00
Ознайомитися з об’ктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3. Телефон для довідок (0542) 36-21-83.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: адмінбудівля з надвірними будівлями та спорудами загальною
площею 171,1 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., смт Ямпіль, пров. Неплюєва, 10.
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації
України в Сумській області.
Інформація про об'єкт: одноповерхова будівля із рубаних колод з дерев’яними
перекриттями та шиферною покрівлею, VI групи капітальності, площа забудови –
202,6 м2, будівельний об’єм – 678 м3. Сукупний знос визначено розрахунково за
певним алгоритмом на рівні 96 %. Надвірні будівлі та споруди дерев’яні та дощаті.
Огорожа № 1 – типова огорожа з воротами – металеве полотно в металевих стов-

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

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва державної форми власності
Назва об’єкта незавершеного будівництва: лікарня.
Місцезнаходження: вул. Молодіжна, 1а, с. Гійче, Жовківський р-н, Львівська обл.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: початок будівництва – 1985 рік,
припинення будівництва – 1992 рік. Розміри будівлі 12,6 x 53,0 м та прибудови
3,3 x 7,0 м. Висота будівлі – 13,2 м, висота приміщень – 3,0 м. Кількість поверхів – 4.
По головній будові виконано: фундамент стрічковий із залізобетонних блоків типу ФБС
24-5-6 у три шари, стіни цегляні товщиною 50 см, облицювання фасаду – силікатна
цегла під розшивку швів, перегородки – цегляні неоштукатурені, дверні та віконні перемички – з/б, перекриття – з/б плити розмірами 6,0 x 1,2 м, дах двосхилий, покрівля з
азбоцементних листів по дерев’яних кроквах, сходи – з/б одномаршеві без огородження, оздоблення внутрішнє відсутнє, підлога – цементна стяжка, двері, вікна – відсутні.
Інженерні комунікації до будівлі не підведені. Рівень будівельної готовності: 46,4 %.
Земельна ділянка: 3 500 м2.
Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 148 265,00 грн. ПДВ – 229 653,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 377 918,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 137 791,80 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок 37316080000840,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; Банк
одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за прид
баний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок 37180500900001,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070;
Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: вул. Молодіжна, 1а, с. Гійче,
Жовківський р-н, Львівська обл.
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва:
завершення будівництва протягом 5 років без збереження первісного призначення об’єкта; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта; питання землекористування покупець вирішує самостійно з органами місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства; забороняється подальше
відчуження об’єкта приватизації протягом трьох років з моменту його придбання покупцем. Після спливу зазначеного терміну 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; протягом одного року з моменту підписання акта
приймання-передання підготувати документи та здійснити відповідні дії щодо переоформлення права забудовника на об’єкт приватизації; на вимогу продавця покупець
зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору надавати продавцю для ознайомлення
необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону,
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу
участь у цьому аукціоні.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 25 вересня
2015 року за № 1147/27592 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 1 вересня 2017 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 28 серпня 2017 р. до
16.00 включно.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на
участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви
про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в
аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – шопи для складання сировини.
Адреса об’єкта: вул. Мурашка, 129б, с. Баничі, Глухівський р-н, Сумська обл.
Балансоутримувач: відсутній.
Інформація про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт являє собою будівлю прямокутної форми. Будівлю змонтовано із залізобетонних колон прямокутної
форми, залізобетонних балок, залізобетонних плит перекриття. Фундамент – збірні
залізобетонні башмаки.
Об’єкт розташований за межами с. Баничі, на відстані 300 м від траси Суми –
Глухів. Будівництво розпочато у 1990 році, припинено – у 1995 році через брак
коштів. Ступінь будівельної готовності – 30 %. Інженерні мережі до об’єкта не підведені. Територія не впорядкована. На даний час об’єкт не охороняється. Роботи
з консервації не виконувалися, стан об’єкта задовільний.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,8626 га. Кадастровий номер
5921580400:05:001:0152. Цільове призначення: для промисловості – підприємств
іншої промисловості. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки
не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 87 590,00 грн. ПДВ – 17 518,00 грн.

9 серпня 2017 року

пах площею 8,8 м2; огорожа № 2 – дощата в дерев’яних стовпах 3,8 пог. м, хвіртка
№ 3 – металеве полотно в металевих стовпах площею 1,1 м2, огорожа № 4 – дощата в дерев’яних стовпах 4,83 пог. м, огорожа № 5 – сітка в бетонних стовпах
49,25 пог. м. Рік будівництва – 1909.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 46 700,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 56 040,00 грн, у т. ч. ПДВ –
9 340,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 5 604,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарних та екологічних норм, правил пожежної
безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна)
у встановленому законодавством порядку, засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ
21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Винагорода організатору аукціону за виконання договору виплачується покупцем
у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Аукціон в електронній формі буде проведено 29.08.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін прийняття заяв – 25 серпня 2017 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3. Телефон для довідок (0542) 36-21-83.

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: побутові приміщення № 13 – 20 загальною площею 185,3 м2
у літ. «Г».
Балансоутримувач: ТОВ фірма «Автосервіс» (ліквідовано).
Адреса об’єкта: Харківська обл., Куп’янський р-н (землі Курилівської сільської
ради за межами населеного пункту).

Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 105 108,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 10 510,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Умови продажу об’єкта:
завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в
експлуатацію протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передавання
з можливістю зміни його цільового призначення; виконувати вимоги екологічної
безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови об’єкта
та введення його в експлуатацію; подальше відчуження об’єкта можливе лише за
умови збереження для нового власника об’єкта зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який
здійснює контроль за їх виконанням.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ
21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Аукціон в електронній формі буде проведено 29.08.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводяться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін прийняття заяв – 25 серпня 2017 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 3. Телефон для довідок (0542) 36-23-87.

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної
власності – невстановленого обладнання об’єкта
незавершеного будівництва хлібозаводу
Назва об’єкта: невстановлене обладнання об’єкта незавершеного будівництва
хлібозаводу у складі: виробничий бункер – 13 шт., бак холодної води – 2 шт., бак
гарячої води – 1 шт., проміжний бункер – 2 шт.
Адреса: м. Корюківка, вул. Дудка, 39.
Балансоутримувач: Корюківська райспоживспілка.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входить невстановлене обладнання
об’єкта незавершеного будівництва хлібозаводу в кількості 18 шт., а саме: виробничий бункер 13 шт., бак холодної води 2 шт., бак гарячої води 1 шт., проміжний
бункер 2 шт. Рік випуску – 1997. Обладнання частково уражене корозією, наявне
потемніння та забруднення фарби.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом не відведена.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 23 280,00 грн, ПДВ – 4 656,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 27 936,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону,
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу
участь у цьому аукціоні.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 2 793,60 грн, що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319026013304,
одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області, код 14243893, банк одержувача –
Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку вносяться на р/р № 37187500900002, одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області,
код 14243893, банк одержувача – ГУДКСУ у Чернігівській обл., МФО 853592.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 14 вересня 2017 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 18 вересня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
відповідно до згаданого Порядку, подаються в електронному вигляді до Української
універсальної біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі: 36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52 оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати на Український універсальній біржі
(м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37, www.uub.com.ua), у РВ ФДМУ
по Чернігівській області за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 319,
тел. 67-63-02, 3-й поверх, каб. 319, тел.: (0462) 67-63-02.

Відомості про об’єкт: побутові приміщення № 13 – 20 загальною площею
185,3 м2 у літ. «Г», інв. № 105, рік побудови – 1973.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 15 480,00 грн.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 12 900,00 грн; ПДВ – 2 580,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації;
після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації прийняти його
у триденний термін за актом передачі; здійснити державну реєстрацію об’єкта
приватизації в установленому законодавством порядку; надавати РВ ФДМУ по
Харківській області необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати у здійсненні контролю за
виконанням умов договору купівлі-продажу; подальше відчуження та передача в
заставу покупцем об’єкта приватизації до моменту зняття з контролю договору
купівлі-продажу можливі тільки після повної сплати за об’єкт приватизації за погодженням з РВ ФДМУ по Харківській області.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти при розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ
23148337, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 1 548,00 грн, що становить 10 відсотків від початкової
ціни об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на
р/р № 37310053001203 в ДКСУ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 23148337, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Харківській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592, зі змінами.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі
(веб-сайт http://putb.if.ua) та на електронну адресу: pfg@pfg.if.ua. Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати
на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 9) 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 проводяться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 8 вересня 2017 року, час внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 4 вересня 2017 року
до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) та (057) 700-75-60 (РВ ФДМУ по Харківській області, м. Харків, майдан
Театральний, 1, 6-й поверх, кімн. 20).

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної власності –
незавершеного будівництва хлібозаводу (без невстановленого
обладнання) разом із земельною ділянкою, на якій він розташований
Назва об’єкта: незавершене будівництво хлібозаводу (без невстановленого
обладнання) разом із земельною ділянкою, на якій він розташований.
Адреса: м. Корюківка, вул. Вокзальна, 26а.
Балансоутримувач: Корюківська райспоживспілка.
Відомості про об’єкт: незавершене будівництво хлібозаводу – виробничий
корпус з прибудованим приміщенням, в якому змонтовані ємності для зберігання
борошна (8 шт.); адміністративно-побутовий корпус; перехід від адміністративнопобутового до виробничого корпусу; склад солі; господарський склад; трансформаторна підстанція; фундамент під димову трубу; туалет.
Виробничий корпус з червоної цегли, каркас виконаний із залізобетонних
колон, перекритий залізобетонними плитами, внутрішні перегородки частково
розібрані. До виробничого корпусу прибудовані бетонні розвантажувальна та завантажувальна площадки з бетонними перекриттями. Також прибудоване закрите
приміщення для зберігання борошна, в якому змонтовані металеві ємності для зберігання борошна (8 шт.), приміщення перекрите залізобетонними плитами.
Адміністративно-побутовий корпус являє собою двоповерхову будівлю з
червоної цегли, перекриту залізобетонними плитами, дах вкритий руберойдом,
частково виконані внутрішні роботи, електропроводка місцями демонтована,
частково наявні дерев’яні віконні блоки без скла, наявні сходові марші, дверні
коробки та двері відсутні.
Виробничий корпус та адміністративно-побутовий корпус сполучаються переходом. Перехід – це одноповерхове приміщення з червоної цегли, перекрите
залізобетонними плитами, наявні два дерев’яні віконні блоки.
Склад солі одноповерховий з червоної цегли, котлован з бетонних блоків в
чотири ряди, часткове руйнування даху внаслідок розбирання внутрішніх стін,
частина будівлі перекрита залізобетонними плитами, шифер відсутній, ворота
(двері) не встановлені.
До складу солі прибудований господарський склад – одноповерховий з червоної
цегли, перекритий залізобетонними плитами, шифер відсутній, дверей немає.
Трансформаторна підстанція – двоповерхове приміщення з червоної цегли,
перекрите залізобетонними плитами, частково вкрита шифером. Трансформаторне обладнання відсутнє.
Фундамент під димову трубу – залізобетонний моноліт.
Туалет – бетонна плита на 2 очки.
Територія не огороджена. Комунікації до будівлі не підведені, на вулиці проходять електричні мережі, газопровід та водопровід. Під’їзна дорога ґрунтова.
Відомості про земельну ділянку: площа – 1,1024 га; кадастровий номер
7422410100:01:001:1137; категорія земель: землі промисловості, транспорту,
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення; установлене цільове призначення земельної ділянки: для промислового використання (незавершене будівництво хлібозаводу); вид використання: для промислового використання (незавершене будівництво хлібозаводу). На земельну ділянку накладені обмеження,
а саме: на площу 0,0987 га – охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної
системи, строк дії – безстроково.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без ПДВ – 696 149,31 грн,
ПДВ – 139 229,86 грн, у т. ч. ціна земельної ділянки без урахування ПДВ – 218 605,92
грн, ПДВ – 43 721,18 грн.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням
ПДВ – 835 379,17 грн, у т. ч. вартість земельної ділянки з урахуванням ПДВ –
262 327,10 грн.
Умови продажу об’єкта:
завершення будівництва ОНБ без збереження профілю протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передавання; подальше використання ОНБ покупець вирішує самостійно; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в
експлуатацію об’єкта приватизації; подальше відчуження ОНБ та земельної ділянки,
на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового
власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням; покупець зобов’язаний використовувати земельну ділянку
відповідно до цільового призначення згідно з чинним законодавством України.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону,
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу
участь у цьому аукціоні.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 83 537,9 грн, що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319026013304,
одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області, код 14243893, банк одержувача –
Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку вносяться на р/р № 37187500900002, одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області,
код 14243893, банк одержувача – ГУДКСУ у Чернігівській обл., МФО 853592.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 7 вересня 2017 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 11 вересня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводяться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
відповідно до зазначеного Порядку подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі: 36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52 оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати на Український універсальній біржі
(м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37, www.uub.com.ua), у РВ ФДМУ
по Чернігівській області за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 319,
тел. 67-63-02, 3-й поверх, каб. 319, тел.: (0462) 67-63-02.
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Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації,
т. 200-42-32

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
державної власності – їдальні з обладнанням, що не увійшла
до статутного капіталу ТОВ фірма «Автосервіс» (ліквідовано)
Назва об’єкта: їдальня з обладнанням.
Балансоутримувач: ТОВ фірма «Автосервіс» (ліквідовано).
Адреса об’єкта: Харківська обл., Куп’янський р-н (землі Курилівської сільської
ради за межами населеного пункту).
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входить: нежитлові приміщення їдальні
загальною площею 181,4 м2 на другому поверсі в літ. «Г», рік побудови – 1973, обладнання (шафа холодильна – 2 од., роки випуску – 1980 та 1992; електросковорода, рік випуску – 1980; плита електрична, рік випуску – 1980; електронагрівач,
рік випуску – 1980; холодильник «Апшерон», рік випуску – 1982).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 19 584,00 грн.
Ціна об’єкта без урахування ПДВ –16 320,00 грн; ПДВ – 3 264,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
об’єкт приватизується без збереження профілю; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації; після сплати в повному обсязі
ціни продажу об’єкта приватизації прийняти його у триденний термін за актом передачі; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації в установленому законодавством порядку; надавати РВ ФДМУ по Харківській області необхідні матеріали,
відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу; подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації до моменту
зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після повної сплати за
об’єкт приватизації за погодженням з РВ ФДМУ по Харківській області.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти при розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ
23148337, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 1 958,40 грн, що становить 10 відсотків від початкової
ціни об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37310053001203 в ДКСУ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 23148337, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Харківській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592, зі змінами.

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі
(веб-сайт http://putb.if.ua) та на електронну адресу: pfg@pfg.if.ua. Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити
на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 9) 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 проводяться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 8 вересня 2017 року, час внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 14.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 16.00.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 4 вересня 2017 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) та (057) 700-75-60 (РВ ФДМУ по Харківській області, м. Харків, майдан
Театральний, 1, 6-й поверх, кімн. 20).

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: лазня з обладнанням.
Адреса об’єкта: 20400, Черкаська обл., м. Тальне, вул. Кар’єрна, 1б.
Балансоутримувач: ТОВ «Тальнівський щебзавод» (код за ЄДРПОУ 01375038).
Адреса балансоутримувача: 20400, Черкаська обл., м. Тальне, вул. Кар’єрна, 1.
Інформація про об'єкт: одноповерхова цегляна будівля з ґанками (літ. З-І) загальною площею 260,6 м2. Фундаменти бетонні; стіни, перегородки – цегляні; перекриття – з/б плити; покрівля – толь; підлога – керамічна плитка. До складу будівлі
входять: приміщення лазні площею 105,1 м2, рік будівництва – 1952 та приміщення
душової-гардеробної площею 155,5 м2, рік будівництва – 1966. Об’єкт використовується за призначенням. Загальний фізичний знос – 36,60 %, санітарно-технічний
стан задовільний. До будівлі підведені мережі електропостачання, водопостачання,
каналізація, центральне опалення. Під’їзні шляхи мають тверде покриття. Об’єкт
знаходиться на території ТОВ «Тальнівський щебзавод».
Обладнання: шафи для спецодягу (інв. № 360) – 28 шт., рік виробництва – 1974,
фізичний стан задовільний; пральна машина (інв. № 361), рік виробництва – 1971,
фізичний стан задовільний; пральна машина (інв. № 362), рік виробництва – 1968,
фізичний стан незадовільний.
Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 70 525,00 грн, ПДВ – 14 105,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 84 630,00 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності; покупець повинен здійснювати
заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання
санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил
пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України; питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта приймання-передавання об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37184006000007, банк
в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «плата за реєстрацію
заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 8 463,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській
області на р/р № 37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Державна
казначейська служба України (призначення платежу: «10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 4 вересня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 8 вересня 2017 року, час початку торгів
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що
є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі
«Універсальна товарно-сировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа»: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 51, оф. 11 оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводяться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування
з 10.00 до 16.00.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер з 9.00
до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.00 до 16.00. Телефон для довідок
(0472) 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

конкурси з відбору розробників документації із землеустрою
СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про проведення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою
з метою продажу об’єкта приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації (встановлення розміру та меж
земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на
якій розташовано державне майно – будівля магазину.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., смт Краснопілля, пров. Привокзальний, 9.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,02 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 14.11.2002
№ 2012, Рішення сесії Краснопільської селищної ради від 30.09.2016 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі».
Конкурс відбудеться 11.09.2017 о 13.00 за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2, РВ ФДМУ по Сумській області.

Місцезнаходження комісії: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Телефон для довідок (0542) 36-21-83.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; витяг з Державного земельного
кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Сумській області у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс
з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати
проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом
та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переко-

нання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідній орган державної податкової служби
і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про
присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної
особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам,
встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації
із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які
має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені
за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення) для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Останній день подання конкурсної документації – 04.09.2017 до 17.00.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області (кімн. 9).
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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 ЖИТОМИРСЬКІЙ 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 можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
1 Міністерство енергетики та ву- 02968154, Державне підприємство «Житомирторф», 10008, м. Житомир, вул. Ве- Нежитлове приміщення в адмінбудівлі (літ. А) 02968154. 1. ИШЦЧЮШ001. м. Житомир, вул. Велика Бер22,1
68 952,00
2 роки 364 дні Надання індивідуальних послуг (психологільної промисловості України лика Бердичівська, 25, тел. /факс (0412) 22-78-95
дичівська, 25
гічне консультування)
2 Державне агентство лісових 00991947, ДП «Новоград-Волинське досвідне лісомисливське господарство», 11708, Нежитлове приміщення в будівлі магазину
00. 99. 19. 47. 2. АААДДВ820 Новоград-Волинський р-н,
92,4
56 241,00
2 роки 364 дні Організація торгівлі продовольчими товараресурсів України
Новоград-Волинський р-н, с. Майстрів, вул. Шепетівська, 11, тел. /факс 5-50-58
(літ. А)
с. Майстрів, вул. Шепетівська, 6
ми (без реалізації товарів підакцизної групи)
3 Міністерство освіти і науки 01355656, Будівельний коледж Житомирського національного агроекологічного Нежитлові приміщення в прибудові (їдальня) (літ. А3) 01355656. 1. НУСАМХ0007 м. Житомир, вул. С. Бан601,3
1 833 611,00
1 рік
Їдальня в навчальному закладі (без реаліУкраїни
університету, 10029, м. Житомир, вул. С. Бандери, 6, тел. (0412) 22-53-65
до навчально-адміністративного корпусу № 1
дери, 6
зації товарів підакцизної групи)
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн вий строк оренди
1 Державна фіскаль- 39468482, Білоцерківська ОДПІ ГУ ДФС України у Київській області, Київська обл., м. Біла Приміщення (№ 104) адміністративної будівлі
–
Київська обл., м. Біла Церква, бульв. 50-річчя
14,2
116 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення фінансової
на служба України Церква, бульв. 50-річчя Перемоги (Олександрійський бульвар), 12, тел. (045) 639-02-25
Перемоги (Олександрійський бульвар), 12
установи
2 Державна фіскаль- 39468482, Білоцерківська ОДПІ ГУ ДФС України у Київській області, Київська обл., м. Біла Частина приміщення ЦОК
–
Київська обл., м. Біла Церква, бульв. 50-річчя
4,5
35 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення фінансової
на служба України Церква, бульв. 50-річчя Перемоги (Олександрійський бульвар), 12, тел. (045) 639-02-25
Перемоги (Олександрійський бульвар), 12
установи
3 Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київська обл., м. Борис- Приміщення № 31, № 32 на 1-му поверсі будівлі лабора–
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт
34,1;
1 512 080,00;
2 роки 11 місяців Розміщення офісних приструктури України піль, тел. : (044) 281-74-96, 281-70-22
торного корпусу; приміщення № 7, № 8 на 1-му поверсі
65,1;
1 541 630,00;
міщень; розміщення технолобудівлі лабораторного корпусу; приміщення № 3, 17 18, 19
59,2
1 401 910,00
гічних приміщень; розміщення
на 1-му поверсі будівлі лабораторного корпусу
кімнат відпочинку (роздягальні)
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому
конверті з 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

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

Назва органу управління

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

1 Міністерство освіти і науки 00492990, Львівський національний університет ветеринарної медициУкраїни
ни та біотехнологій ім. С. З. Гжицького, м. Львів, вул. Пекарська, 50,
тел. 260-28-89
2 Міністерство освіти і науки 34716922, Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської
України
справи», м. Київ, вул. Андріївська,1, тел. 462-53-05

найменування
Нежитлові приміщення на першому
поверсі цегляної котельні
Нежитлові приміщення (№ 56 – 68)
на першому поверсі будівлі «А-4»

реєстровий номер
майна
Інформація відсутня

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження площа,
мета використання
м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
м. Львів, вул. Риль310,0
1 379 229,00
2 роки 364 дні
Розміщення обладнання для переведення котельні на альтернативні види палива
ського, 1
станом на 31.05.2017
і наступна експлуатація цієї котельні та постачання теплової енергії

Інформація відсутня

м. Львів, пр. Чорновола, 61

139,9

3 385 000,00
станом на 31.03.2017

2 роки 364 дні

Розміщення фінансової установи (відділення банку 81,1 м2) та відділення
банку на площі, яка використовується для здійснення платежів за житловокомунальні послуги (58,8 м2)
Здійснення підприємницької виробничої діяльності (виготовлення гумовотехнічних виробів) на умовах поденного використання (2 дні на місяць)
Розміщення обладнання для виробництва та постачання теплової енергії

3 Міністерство енергетики та ву- 00152402, Державне підприємство «Дашавський завод композиційних мате- Нежитлове приміщення №1 в одно- 00152402.1.ЖРЕЕПН105 с. Загірне, Стрийський 67,5
101 000,00
2 роки 364 дні
гільної промисловості України ріалів», с. Дашава, Стрийський р-н, Львівська обл., тел. (03245) 37-416
поверховій будівлі зарядної станції
р-н, Львівська обл.
станом на 30.04.2017
4 Міністерство освіти і науки 02070996, Державний вищий навчальний заклад Національний лісотехЧастина технічного майданчиІнформація відсутня м. Львів,
180,0
216 980,00
2 роки 364 дні
України
нічний університет України, 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103, ка асфальтного замощення (інв.
вул. Природна,10
станом на 31.05.2017
тел. (032) 237-80-94
№ 10320214)
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство освіти 05408289, Сумський державний університет, 40007, м. Суми, вул. РимськогоГрупа інвентар–
м. Суми, вул. Сана4,0
10 080,00
2 роки 364 дні
Розміщення технічних засобів оператора телекомуі науки України
Корсакова, 2, тел. (0542) 33-40-58
них об’єктів
торна, 32
станом на 28.02.2017
нікацій, який надає послуги з доступу до Інтернету
2 Міністерство освіти 01393102, Політехнічний технікум Конотопського інституту Сумського державного Нежитлові при–
Сумська обл., м. Коно49,9
127 780,00
2 роки 364 дні
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товаі науки України
університету, 41615, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Садова, 39, тел. (5447)2-51-71 міщення
топ, вул. Садова, 39
станом на 31.05.2017
рів підакцизної групи, у навчальному закладі
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична
загальна вартість майна за незалеж- максимально можнайменування
реєстровий номер майна місцезнаадреса, контактний телефон)
ходження площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
1 Міністерство
14072049, ДП «Харківський науково- Нежитлові приміщення – кімн. № 5, 6, 7, 8, 8а, 8б на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі адміністративного корпусу,
–
м. Харків,
188,6
1 228 400,00
2 роки
енергетики та
дослідний інститут комплексної авто- інв. № 48974, літ. Б-2
пров. Куз11 місяців
вугільної промис- матизації», 61003, м. Харків, пров.
нечний, 2
ловості України Кузнечний, 2, тел. (057) 731-61-17

№ Назва органу
з/п управління

№ 62 (1082)

мета використання
Розміщення торговельного об’єкта з продажу
книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами, на площі 19,4 м2 та торговельного об’єкта
з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою, на площі 169,2 м2

9 серпня 2017 року



4
Продовження таблиці
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можнайменування
реєстровий номер майна місцезнамета використання
ходження площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
Частина спортивного асфальтованого майданчика театру, саме: чотири місця для встановлення зарядних пристроїв
38385217. 1. ЮЖВЦСД1677 м. Харків,
57,64
146 700,00
2 роки
Розміщення: місць для встановлення зарядних
для електромобілів на спортивному асфальтованому майданчику театру в зоні «В» в осях «Ш-1» загальною площею
вул. Сум11 місяців
пристроїв для електромобілів (S = 1,64 м2), місце
1,64 м2, одне місце (2,0 м х 3,0 м) для розміщення диспетчера, обслуговуючого зарядні пристрої на спортивному
ська, 25
для розміщення диспетчера (S = 6,0 м2) та місць
асфальтованому майданчику театру в зоні «В» в осях «Ш-1», загальною площею 6,0 м2; чотири місця для розташування
для розташування (паркування) електромобілів
(S = 50,0 м2)
(паркування) електромобілів на спортивному асфальтованому майданчику театру в зоні «В» в осях «Ш-1» загальною
площею 50,0 м2, не пам’ятка архітектури, інв. № 103/001, літ. А-7
3 Міністерство
02071167, Харківський національний Нежитлові приміщення: кімн. № 1-40 на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі учбового корпусу, літ. «А’-3», загальною
–
м. Харків, 2 357,40
9 888 600,00
2 роки
Розміщення: суб’єкта господарювання, що здійосвіти і науки
автомобільно-дорожній університет, площею 1 039,5 м2; кімн. № 1-23 на 2-му поверсі 3-поверхової будівлі учбового корпусу, літ. «А’-3», загальною пловул. Пуш11 місяців
снює побутове обслуговування населення, –
України
61002, м. Харків, вул. Ярослава Му- щею 577,8 м2; кімн. № 1-19 на 3-му поверсі 3-поверхової будівлі учбового корпусу, літ. «А’-3», загальною площею
кінська,
1 932,6 м2; офіса – 209,9 м2; майстерень,
дрого, 25, тел. (057) 700-38-66
106
525,2 м2; нежитлова одноповерхова будівля гаражних боксів, літ «Б’-1» загальною площею 145,6 м2; нежитлове
що здійснюють обслуговування та ремонт авто2
мобілів, – 214,9 м2
приміщення – кімн. № 2 в одноповерховій будівлі майстерні, літ. «Д’-1», загальною площею 69,3 м
Заяви про оренду зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Балансоутримувач
№ Назва органу
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична
з/п управління
адреса, контактний телефон)
2 Міністерство
38385217, ДП «Харківський націокультури України нальний академічний театр опери
та балету імені М. В. Лисенка»,
61057, м. Харків, вул. Сумська, 25,
тел.: (057) 700-40-46, 700-40-42

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
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Державна служба ста- 02362894, Головне управління статистики у Хмельницькій області, вул. Героїв Майдану, 36, м. Хмельницький, 29000, Приміщення на 1-му поверсі 02362894. 1. ЕМШДНФ033 пров. Подільський, 2, м. Старокос33,0
94 336,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
тистики України
тел. (0382) 79-47-85
адміністративної будівлі
тянтинів, Хмельницька обл.
2 Міністерство внутрішніх 08734575, Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Хмельниць- Приміщення на 4-му поверсі 08734575. 1. СОТББГ168 вул. Проскурівського підпілля, 112,
11,5
45 589,00
2 роки 11 місяців Розміщення приватного
справ України
кій області», вул. Проскурівського підпілля, 112, м. Хмельницький, 29000, тел. (0382) 65-85-27
будівлі поліклініки
м. Хмельницький, 29000
медичного закладу
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на
один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

реєстровий номер майна

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

Рівненська область
Інформація
РВ ФДМУ по Рівненській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: будинок з мансардою в
комплексі з обслуговуючими будівлями, спорудами та інженерними мережами філії РОК «Біле озеро», інвентарний № 4726/400, реєстровий
№ 24584661.339.АААЖАГ055, загальною площею 1 022,6 м2; огорожа філії РОК «Біле озеро» «Будинок з мансардою»», інвентарний № 10733/401,
реєстровий № 24584661.339.ПШТДПЮ1164, довжиною 523 пог. м, розташовані за адресою: Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Рудка, вул. Білоозерська, 3.
Балансоутримувач: ДП «НАЕК «Енергоатом», обліковується у ВП «Рівненська АЕС».
Орган управління: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку станом
на 28.02.2017 – 375 400 грн 00 коп. (триста сімдесят п’ять тисяч чотириста грн 00
коп.) без урахування ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати, розрахований відповідно до Методики
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 №786, з врахуванням змін та доповнень
до неї, з використанням орендної ставки 5% (розміщення оздоровчого закладу
для дітей та молоді) за базовий місяць розрахунку – червень 2017 року становить 1 653,58 грн без ПДВ.
Основні умови конкурсу:
мета використання – розміщення оздоровчого закладу для дітей та молоді;
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
зазначеного об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; строк
дії договору оренди – 5 років з можливим продовженням договору за умови
обов’язкової згоди балансоутримувача та уповноваженого органу управління;
ефективне використання орендованого майна відповідно до його цільового призначення та умов договору; забороняється приватизація та суборенда орендованого майна; здійснити нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію договору
за рахунок орендаря; дотримуватися нормативно-правових вимог експлуатації, збереження, забезпечення пожежної безпеки об’єкта оренди; компенсація
орендарем протягом 10 календарних днів з моменту укладання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за
наявності підтвердних документів); протягом місяця з моменту підписання договору внесення орендарем завдатку у розмірі місячної орендної плати до державного бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному у договорі
оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній
місяць платежів за використання майна; забезпечення орендарем збереження
робочих місць та створення нових, а також безпечних та нешкідливих умов праці;
своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату (щомісяця до 15 числа
місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції); у разі, якщо на
дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом не менше
ніж три місяці, орендар також сплачує штраф у розмірі 10 % від суми заборгованості; чинність договору оренди припиняється внаслідок несвоєчасної сплати
орендної плати та пені до державного бюджету протягом трьох місяців, про що
орендарю надсилається письмове повідомлення; здійснювати витрати, пов’язані
з утриманням орендованого майна. Протягом одного місяця після підписання
договору укласти з балансоутримувачем орендованого майна договори про відшкодування витрат блансоутримувача на утримання орендованого майна (в т. ч.
відшкодування земельного податку та податку на нерухоме майно) та надання
комунальних послуг орендарю; забезпечити орендодавцю і балансоутримувачу
доступ на об’єкт оренди з метою контролю за його використанням та виконанням умов договору; своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний та інші
види ремонту орендованого майна. У випадку якщо орендар подає заяву на погодження орендодавцем здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна,
він зобов’язаний надати експертний висновок щодо проектно-кошторисної документації на здійснення поліпшень. Здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна можливе тільки за умови обов’язкового попереднього письмового
погодження з балансоутримувачем, орендодавцем та уповноваженим органом
управління. При цьому поліпшення, здійснені орендарем за власні кошти як з дозволу, так і без дозволу орендодавця і органу управління, є власністю держави і
компенсації не підлягають; виконання орендарем встановлених для ВП «Рівненська АЕС» мобілізаційних завдань; забороняється змінювати цільове призначення орендованого майна; протягом шести місяців з моменту прийняття об’єкта
в оренду орендарю провести ремонтно-профілактичні роботи, впорядкувати
приміщення та територію навколо об’єкта без відшкодування витрат балансоутримувачем; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати
орендоване майно на суму, що відповідає справедливій вартості майна, але не
меншу за його балансову вартість, на користь балансоутримувача і надати орендодавцю та балансоутримувачу копії страхового поліса і платіжного доручення
про сплату страхового платежу. Постійно поновлювати договір страхування таким
чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховане.
Конкурс проводиться 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 від 31.08.2011 № 906, зі змінами та доповненнями.
Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь в конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області
за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 у запечатаному непрозорому конверті
з написом «На конкурс», з відбитком печатки претендента (за наявності), із зазначенням найменування учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа,
балансоутримувач).
Кінцевий строк приймання документів на конкурс – за три робочих дні до дати
проведення конкурсу.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати
за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних
пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться на 11-й календарний день після опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у Регіональному відділенні ФДМУ по Рівненській області об 11.00 за адресою: м. Рівне, вул.16
Липня, 77.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі
оренди державного майна Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській області
або за тел. (0362) 26-66-75.

9 серпня 2017 року

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсів з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону на право оренди державного майна
 1. Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме майно – нежитлове приміщення на 1-му поверсі загальною площею 340,80 м2, що перебуває на балансі Державного підприємства «Державний проектний інститут
«Діпроверф», за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
28.02.2017 становить 5 029 000,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди: Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (червень 2017 року) становить без урахування пдв 39 993,16 грн; мета використання: розміщення кафе,
що здійснює продаж товарів підакцизної групи – 50 м2, розміщення кафе, що не
здійснює продаж товарів підакцизної групи – 290,8 м2; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди
порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне
використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов
договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суб
оренди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і
псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами
та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному
стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація
переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди
витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку; на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу
повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем
розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору
оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній
місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом
місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму,
не меншу ніж на його вартість (франшиза безумовна – 0%) за звітом про оцінку,
на користь балансоутримувача і надати орендодавцю копії страхового поліса і
платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок
балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після
отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди. У разі відмови
від укладання або не підписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної
орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 70 % до
державного бюджету та 30 % балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 10% початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 14.30 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву (кімн.102).
 2. Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме майно – частина нежитлового приміщення загальною площею 60,9 м2, що перебуває
на балансі ДП «Національний спортивний комплекс «Олімпійський», за адресою:
м. Київ, вул. Еспланадна, 42 (приміщення 31, 32, 33 на 4-му поверсі будівлі).
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.05.2017 становить 1 141 700,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди: Міністерство молоді та
спорту України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (червень 2017 року) становить без урахування ПДВ 17 399,51 грн; мета використання: розміщення
офіса, 18%); найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є
початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2
роки 11місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності
на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого
майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку,
передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати
заходи протипожежної безпеки. Компенсація переможцем конкурсу протягом
15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну
оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів);
на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства
за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання
договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за
останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача
на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно
на суму, не меншу ніж на його вартість (франшиза безумовна – 0%) за звітом про
оцінку, на користь балансоутримувача і надати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення
договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу
після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих
днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди. У разі відмови від укладання або не підписання у встановлений термін договору оренди
державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі
подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні
50% до державного бюджету та 50% балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 3 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 9.30 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 3. Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме майно –
нежитлове приміщення загальною площею 54,4 м2, реєстровий № майна
05905668.1.ААААЛЕ142, що перебуває на балансі Державного видавництва «Преса
України», за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 50 (на 1-му поверсі редакційновидавничого корпусу, літера А).
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.03.2017 становить 860 000,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди: Державне управління
справами.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (червень 2017 року) становить без урахування ПДВ 3 721,19 грн; мета використання: розміщення торговельного об’єкта з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою
(орендна ставка 5%); найбільший запропонований розмір місячної орендної плати
за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах
є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди: відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди 2
роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності
на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого
майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку,
передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі
його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи
протипожежної безпеки. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з
моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта
оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен
сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на
розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів
за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна
договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після
укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу
ніж на його вартість (франшиза безумовна – 0%) за звітом про оцінку, на користь
балансоутримувача і надати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди
переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від
орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому
підписаний зі свого боку проект договору оренди. У разі відмови від укладання або
не підписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого
майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної плати,
визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 70% до державного бюджету та 30% балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 9.30 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали
(для об’єктів № 1 – 3):
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство; для об’єкта
№ 3 – свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру
видавництв, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції Державного
комітету телебачення і радіомовлення України;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи
або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного
податку; для об’єкта № 3 – свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи
до Державного реєстру видавництв, виготівників і розповсюджувачів видавничої
продукції Державного комітету телебачення і радіомовлення України;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін прийняття документів на конкурс – за 2 робочих дні до дати проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032, м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, Регіональне відділення Фонду державного майна України
по м. Києву, в конверті з написом «На конкурс», із зазначенням назви учасника
конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за
базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу
завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу (кімн. 102).
Ознайомитись з об’єктами оренди можна в робочі дні за їх місцезнаходженням. Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел.(044) 281-00-21.

Підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про результати конкурсу на право
оренди державного нерухомого майна, що відбувся 19.07.2017
За результатами засідання конкурсною комісією прийнято рішення про укладення Регіональним відділенням ФДМУ по Львівській області договору оренди
державного нерухомого майна – частини нежитлового приміщення загальною
площею 12,0 м2 на цокольному поверсі гуртожитку № 3 за адресою: м. Львів,
вул. Шімзерів,5a, що перебуває на балансі Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького, з фізичною особою – підприємцем Андросюк Ольгою Романівною.

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

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Запоріжжя про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Запоріжжя,
адреса: 69063, м. Запоріжжя, вул. Земського лікаря Лукашевича, 4.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлової будівлі за
ГП № 304 (КПП) площею 2,0 м2 військового містечка № 3 за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь – 7.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства, становить 175,74 грн на місяць (без ПДВ), мета оренди – розміщення банкомата.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта: найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна під розміщення
банкомата; компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди
та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки
майна; виконання ремонту орендованого майна; встановлення приладів обліку
комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих
договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря
зі сплати орендної плати внесенням завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за
останні три місяці оренди.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні
15 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Телефони для довідок: (061) 764-20-52 (факс), 764-14-81.
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КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

ДОНЕЦЬКА область
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 оцінки: м. Харків, пров. Шепетівський, 17а, Новобаварський р-н (кадастровий номер
6310137900:11:022:0008). Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення оцінки:
визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Замовник та
платник послуги з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки:
Департамент земельних відносин Харківської міської ради, телефони: (057) 760-7020, (057) 760-74-76, електронна адреса: uzv2015@gmail.com. Кількість земельних
ділянок: 1 (одна). Розмір земельної ділянки, усього: 0,1973 га. Місце розташування
земельної ділянки: м. Харків, пров. Шепетівський, 17а, Новобаварський р-н. Цільове призначення земельної ділянки: землі промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого призначення для експлуатації та обслуговування
нежитлової будівлі літ.«А-2» (автомийка та шиномонтаж). Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
1 088 129,00 грн (витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки від 17.02.2017). Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Очікувана вартість послуги з виконання робіт з експертної грошової оцінки
земельної ділянки: 3 000,00 грн. Дата оцінки: орієнтовно 01.09.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Московський, 259, Немишлянський р-н (кадастровий номер
6310138500:06:003:0066). Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення оцінки:
визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Замовник та
платник послуги з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки:
Департамент земельних відносин Харківської міської ради, телефони: (057) 760-7020, (057) 760-74-76, електронна адреса: uzv2015@gmail.com. Кількість земельних
ділянок: 1 (одна). Розмір земельної ділянки, усього: 0,2400 га. Місце розташування
земельної ділянки: м. Харків, просп. Московський, 259, Немишлянський р-н. Цільове призначення земельної ділянки: землі промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого призначення для обслуговування нежитлової будівлі літ. «ГА-1» (виробничо-складська). Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 4 715 400,00 грн
(витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
від 26.05.2017). Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Очікувана
вартість послуги з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки:
3 000,00 грн. Дата оцінки: орієнтовно 01.09.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, 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 передбачена 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 з:
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; інформація 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, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27,
700-03-14.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою:
61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх) об 11.00 через
14 календарних днів після опублікування цієї інформації. У разі, якщо визначена дата припадає на святковий або вихідний день, конкурс буде проведено в
перший наступний робочий день.
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
 Назва об’єкта оцінки: склади непорушного запасу – 5 окремо розташованих споруд (4 склади та 1 караульне приміщення). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 11 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ
ДСНС України у Донецькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька
обл., Волноваський р-н, смт Ольгинка, вул. Заводська, 7. Мета проведення оцінки:
встановлення розміру збитків. Замовник та платник послуг з оцінки: 11 Державний
пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Донецькій області, телефон (0624) 44-10-55, електронна адреса: 38311831@mail.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з обліком: 5 (п’ять) об’єктів –
нежитлові будівлі. Балансова залишкова вартість основних засобів: 1 – 0,00 грн,
2 – 19 855,46 грн; 3 – 25 633,00 грн; 4 – 1 138,00 грн; 5 – 40 673,00 грн станом на
01.01.2017. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Орієнтовна
ціна послуги з оцінки не повинна перевищувати 3 800,00 грн. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 01.06.2017.
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 з:
підтвердних документів; пропозицій, запечатаних в окремому конверті щодо
ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27,
(057) 700-03-14.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх) об 11.00 через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації. У разі якщо визначена
дата припадає на святковий або вихідний день конкурс буде проведено в перший
наступний робочий день.
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.

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’єкта приватизації державної власності
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – розчиннобетонний вузол разом із земельною ділянкою. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній (об’єкт повернений у державну власність). Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Львівська,87б, м. Червоноград, Львівська обл. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта незавершеного будівни-
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цтва разом із земельною ділянкою з метою продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А,Д,Ж). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.07.2017. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до нього (лист ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064) рекомендована максимальна ціна
надання послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2017 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 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 від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у
матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи
з документами для службового користування за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефон для довідок (032)
261-62-14.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: вільне приміщення матеріального складу (господарського призначення) площею 143,1 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Санаторій «Одеса» СБУ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
Французький бульвар, 52. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди нерухомого військового майна. Телефон замовника конкурсу (048) 794-794-3. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи: 86.21. Загальна
медична практика. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 20 221,00 грн станом на 06.06.2017. Кількість земельних ділянок (зазначається
у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –.
Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Санаторій «Одеса» СБУ, тел. (048) 794-794-3.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення їдальні, інвентарний
№ 10300023, загальною площею 395,1 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський автомобільно-дорожний коледж Одеського національного
політехнічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 14. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): вересень – жовтень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ФОП Приходько Катерина Олександрівна, тел. (095) 920-61-27.
 3. Назва об’єкта оцінки: танцювальний майданчик, інвентарний
№ 10330100, реєстровий № 01982005.1.АААКК994, загальною площею
660,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДЗ «Спеціалізований
(спеціальний) санаторій «Приморський» МОЗ України. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Курортне, вул. Чорноморська,
буд. 11а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): вересень – жовтень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ФОП Лозинська Марія Іванівна, тел. (067) 757-44-39.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення холу на
першому поверсі п’ятиповерхового будинку лабораторного корпусу № 2,
інвентарний № 10315796, загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пішонівська, буд. 5. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048)
731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): вересень – жовтень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП
Рябуха Олександр Миколайович, тел. (095) 279-33-30.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху та підвалу загальною площею 164,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеська державна академія технічного регулювання та якості. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Новосельського, буд. 74/76. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 73150-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нор-

мативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): вересень – жовтень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ФОП Антоненко Дар’я Олегівна, тел. (063) 310-81-25.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в учбовому корпусі № 2,
інвентарний № 10310003, загальною площею 70,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська державна академія технічного регулювання
та якості. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Спирідонівська, буд.
13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника
конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
вересень – жовтень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ
«Науково-дослідна компанія «САН-СТАНДАРТ», тел. (067) 489-41-87.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення балкона першого поверху дев’ятиповерхової будівлі навчального закладу, інвентарний № 01317,
загальною площею 47,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ДНЗ Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Базарна, буд. 63. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): вересень – жовтень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ТОВ «Комплекс інженерних технологій», тел. 715-55-22.
 8. Назва об’єкта оцінки: ділянка стін, розташованих на 5-му та технічному поверхах літ. «П» гуртожитку № 3, інвентарний № 01020003, загальною
площею 7,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська націо
нальна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, буд. 112. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): вересень – жовтень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ТОВ «АЙ СІ ЄН», тел. 797-22-233, (050) 333-18-22.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення буфету та кухні на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку, інвентарний № 10300001,
загальною площею 74,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державний вищий навчальний заклад «Одеський коледж економіки, права та
готельно-ресторанного бізнесу». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. В. Терешкової, буд. 19. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): вересень – жовтень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ТОВ «ПРОДУКТ-ПОСТАЧАННЯ», тел. 723-62-29.
 10. Назва об’єкта оцінки: виробничі приміщення харчоблоку на першому поверсі учбового корпусу, інвентарний № 101310003, загальною
площею 127,08 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельноекономічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. 25-ї
Чапаєвської дивізії, буд. 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): вересень – жовтень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Бороденко Михайло Сергійович, тел. (096) 658-67-37.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху навчального корпусу № 7 (кімната відпочинку) загальною площею 145,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський професійний ліцей технологій та дизайну ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний
університет ім. К. Д. Ушинського». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. О. Невського, 39. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): жовтень – листопад 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ГО «Спортивний клуб єдиноборств дзюдо фанат», тел. (097) 25-33-88.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 61-64, 66, 66-67
першого поверху п’ятиповерхової будівлі службово-лабораторного корпусу загальною площею 293,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Державний проектно-вишукувальний та науково-дослідний інститут
морського транспорту «ЧорноморНДІпроект». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, просп. Шевченка, 12. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
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(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): жовтень – листопад 2017 р. Інформація про особу –
платника робіт з оцінки: ФОП Гулам Седик, тел. (093) 744-82-70.
 13. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому
поверсі митно-складського комплексу, інвентарний № 13083, реєстровий
№ 01125672.2.РАЯИЮК1273, загальною площею 138,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 30. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника
конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): листопад – грудень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ТОВ «Свята Катерина-Одеса», тел.: 728-71-17, 728-02-00.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення адміністративного корпусу: побутові приміщення підвалу № 1, нежитлові приміщення 1-го поверху, нежитлові приміщення 2-го поверху, нежитлові приміщення 3-го поверху
№ 1, 4-14, 17-18, нежитлові приміщення 4-го поверху загальною площею
1 269,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство
Міністерства оборони України «Одеський завод будівельних матеріалів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Хімічна, 35. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – грудень 2017 р. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «АЙСАЛ», тел. 759-98-91.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 6, 7, 8, 9, 10 адміністративного корпусу першого поверху загальною площею 80,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство Міністерства оборони України «Одеський завод будівельних матеріалів». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, 4-й Басейний провулок, 7. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): листопад – грудень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ТОВ «МЕРКУРІЙ-ГРУП», тел. 794-77-07.
 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення промислового цеху
(літ. К), приміщення прохідної (літ. А), приміщення № 1-10, 13-20 першого та
другого поверхів промислового цеху (літ. Б) загальною площею 2 370,2 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство Міністерства оборони України «Одеський завод будівельних матеріалів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Хімічна, 35. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): жовтень – листопад 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ТОВ «КВАДРО», тел. 728-93-81.
 17. Назва об’єкта оцінки: бетоновані площадки № 7, 8, 9, 11 площею
1 780,35 м2; приміщення компресорної площею 35,0 м2; приміщення топочної разом з навісом площею 50,0 м2, загальною площею 1 865,35 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство Міністерства
оборони України «Одеський завод будівельних матеріалів». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Хімічна, 35. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): жовтень – листопад 2017 р. Інформація про особу –
платника робіт з оцінки: ТОВ «КВАДРО», тел. 728-93-81.
 18. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху двоповерхової прибудови до будівлі гуртожитку № 8 площею 55,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний університет
ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Довженка,
9в. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається
у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –.
Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 07.07.2017.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Мойшевич Богдан Омелянович
(ідентифікаційний № 2760701290), тел.: (093) 626-72-51 Анатолій.
 19. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху п’яти
поверхової будівлі навчального корпусу – гуртожитку площею 86,4 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний професійно-технічний
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навчальний заклад «Одеський державний центр професійного навчання працівників переробної промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Кримська, 61. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 07.07.2017. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Регіональний учбово-консультативний центр»
(код за ЄДРПОУ 19061139), Худіна Людмила Степанівна, тел. (067) 714-84-32.
 20. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху будівлі
адміністративно-побутового корпусу № 601/1 площею 44,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Южненська філія Державного підприємства
«Адміністрація морських портів України» (Адміністрація морського порту «Южний»).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, буд. 11.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 07.07.2017. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Портінвест Лоджистік» (код за ЄДРПОУ
36978722), Стрельніков Микола Костянтинович, тел.: 42-98-98, 42-97-97, 750-7824, Южне, Олексій, Микола, тел.: (093) 908-46-27 710-01-70, Одеса, Олександр,
тел.: (063) 139-49-38, 710-01-79, О.tkachenko@portinvest-logistic.com.
 21. Назва об’єкта оцінки: технічна територія у вигляді облаштованого
майданчика Одеського автомобільно-дорожнього коледжу ОНПУ площею
30,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
Біляївський р-н, с. В. Дальник, вул. Кірова, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
07.07.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Приватне підприємство «БУМЕР 2006» (код за ЄДРПОУ 34598142), Князева Ганна Володимирівна,
тел.: 32-08-07, (063) 437-06-67, (067) 750-71-23, anna_knyazeva@mail.ua.
 22. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (каб. № 627, 629) на
шостому поверсі будівлі управління порту площею 63,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Морський торговельний
порт «Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 65481, Одеська обл., м. Южне,
вул. Берегова, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди; Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-5029, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 07.07.2017. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Портінвест Лоджистік» (код за ЄДРПОУ
36978722), Стрельніков Микола Костянтинович, тел.: 42-98-98, 42-97-97, 750-7824, Южне, Олексій, Микола, тел.: (093) 908-46-27, 710-01-70, Одеса, Олександр,
тел.: (063) 139-49-38, 710-01-79, О.tkachenko@portinvest-logistic.com.
 23. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення студентської
їдальні ОНПУ адміністративного корпусу, інв. № 122273, площею 923,2 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка,
1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 07.07.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Баяні
Абдул Матін (код за ЄДРПОУ 2510808893), Баяні Абдул Матін, 705-32-61, бухгалтер
Зінаїда Костянтинівна, тел.: (063) 622-31-41, (096) 658-99-22.
 24. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення другого поверху двоповерхової будівлі ТП-4003 площею 11,2 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна,
4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
07.07.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Дочірнє Підприємство
«Інтегровані Логістичні Системи» (код за ЄДРПОУ 32012483), тел.: (048) 230-50-00;
(048) 230-50-38 Марина Олександрівна, koi@mpc.odessa.ua.
 25. Назва об’єкта оцінки: ділянка зовнішньої поверхні парапету
дев’ятиповерхової будівлі площею 40,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Базарна,
63. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,

об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
07.07.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «МТС Україна»
(ПрАТ «МТС Україна») (код за ЄДРПОУ 14333937), договірний відділ Олексій (095)
289-55-55, (050) 116-49-36, Tirechenko@Mts.com.ua
 26. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху будівлі
гуртожитку № 1 площею 52,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Олександрійська, 16. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-5029; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 07.07.2017. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: Приватне підприємство «Добра кухня № 5» (код за
ЄДРПОУ 38549209), Кіранов Олексій Олександрович, (067) 557-65-44.
 27. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення «КТП-1», інв. № 1031-420, на першому поверсі одноповерхової будівлі площею 14,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: УДП по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» в особі
Філії «Укрінтрансавтосервіс-Одеса». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Одарія, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства,
тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
(зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 14.07.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Незнанова
Катерина Валеріївна (код за ЄДРПОУ 3213920784), (097) 400-43-22.
 28. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення учбового корпусу
літ. «Б1» загальною площею 54,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: УДП по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» в особі Філії «Укрінтрансавтосервіс-Одеса». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Свердлова,
68. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкту для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 14.07.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Мале колективне підприємство «Медсервіс ЮГ» (код за ЄДРПОУ 25421116), (048) 49-33-498, (096)
582-62-20, Микола Кирилович, (096) 582-62-23 Прасковья Іванівна.
 29. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлового приміщення на 1-му поверсі 2-поверхового учбового корпусу загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний університет ім. І.
І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький бульвар,
24/26. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 21.07.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк» (інд. код 14360570), тел.: оренда Порохнява Марина (092)
311-22-26; Денис з Дніпра, тел.: (093) 408-50-57 (страхова, оренда); 706-03-09 Ганна, бух. (056) 716-101-13, anna.ladur@gmail.com, (092) 304-30-79, Алла Вікторівна
Бабурина, Ігор Олексійович (067) 488-31-89.
 30. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на технічному поверсі площею 12,0 м2 та ділянка даху площею 22,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. М. Говорова, 4. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в
разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 21.07.2017.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна» (ПрАТ «ВФ Україна») (інд. код 14333937), тел.: дог. відділ Олексій (095) 289-55-55.
 31. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі вестибуля аудиторського корпусу гуманітарних дисциплін загальною площею
2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький
бульвар, 24/26. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається
у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –.
Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 21.07.17.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «Укрсиббанк» (код за ЄДРПОУ
9807750), тел.: 786-81-88, (067) 431-11-79, Неля, nelia.cherba@ukrsibbank.com або
786-81-99, (067) 219-73-69, Настя, (067) 292-61-55.
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 32. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень першого поверху будівлі їдальні № 14 загальною площею 37,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/1. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 21.07.17. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ Акціонерний
банк «Південний» (код за ЄДРПОУ 20953647), тел.: 30-73-90, Олена Ємельянівна,
784-73-39, Катя юрист (048) 682-56-09, Олександр, 30-70-31, 757-92-33, Світлана,
30-70-54, Ольга, 30-70-90 Олена Василівна бухгалтерія, 30-70-91 Олена Георгіївна
з оренди, зі страх. Олександр 757-92-32, Крістіна Лозенко, 33-93-40.
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).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 24.08.2017.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 30.08.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефон
для довідок (048) 731-50-39.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта
 Назва об’єкта оцінки: приміщення будівлі (літ. А), пам’ятки архітектури «Палац К. Дзембовської кінця ХІХ століття» (місцевого значення),
охоронний номер 56-М, загальною площею 2 146,7 м2, реєстровий номер
26024191.3.АААДДЛ136, що перебуває на балансі Кременецько-Почаївського
державного історико-архітектурного заповідника. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: пров. Драгоманова, 8, м. Кременець, Тернопільська обл. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77,
відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87.
Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській
області. Платник робіт з оцінки: Кременецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
№ 2 Кременецької міської ради Тернопільської області. Балансова залишкова
вартість об’єкта оцінки станом на 30.06.2017: 858 494,00 грн. 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 потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті
на об’єкт оцінки (на конверті слід 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 5 календарних
днів. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно з 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 передбачена 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.

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 1-24 (12,1 м2)
та частина коридору (2,9 м2) загальною площею 15,0 м2 на 2-му поверсі
2-поверхової з підвалом адміністративної будівлі (літ. А). Балансоутримувач: Головне управління статистики у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
23500, Вінницька обл., Шаргородський р-н, м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 231.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження
строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного
майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна
адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Костриця В. С. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1
частина приміщення, 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2017: відновна – 6 350,10 грн; залишкова – 679,51 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення № 33 площею 6,0 м2 у холі на 1-му поверсі двоповерхової будівлі
клубу-їдальні. Балансоутримувач: Медичний реабілітаційний центр МВС України
«Південний Буг». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22000, Вінницька обл., Хмільницький р-н, м. Хмільник, вул. Шевченка, 25. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору
оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432)
67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65 Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Власюк Т. Й. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.:
1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 31.05.2017: відновна – 3 800,00 грн; залишкова –
0,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 2, № 4, № 6,
№ ХХХV загальною площею 72,61 м2 на 1-му поверсі 3-поверхової добудови
побутового корпусу (літ. А2). Балансоутримувач: Державний вищий навчальний
заклад «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 24000, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, м. МогилівПодільський, вул. В. Стуса, 58. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу:
відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432)
56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Сабірова О. В. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 4 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 30.06.2017: відновна – 42 824,00 грн; залишкова – 13 940,00 грн Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 207 площею 11,0 м2 на 1-му поверсі 5-поверхової адміністративної будівлі (літ. А).
Балансоутримувач: Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Келецька, 63. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору
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Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – окремі будівлі,
приміщення, частини будівель пам’яток архітектури.
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 РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 в РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А  – окреме
індивідуально визначене майно – будівля складу ЦО загальною площею
1 270,2 м2, що перебуває на балансі Управління з питань цивільного захисту
населення Тернопільської обласної державної адміністрації. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Винниченка, 2а, с. Трибухівці, Бучацький р-н, Тернопільська
обл. 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: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Тернопільській області. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки
станом на 01.04.2017: 217 357,00 грн. Кількість земельних ділянок: одна. Розмір
земельної ділянки, усього: 0,8837 га. Місце розташування земельної ділянки: вул.
Винниченка, 2а, с. Трибухівці, Бучацький р-н, Тернопільська обл. Цільове призначення земельної ділянки: землі оборони. Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
399 255,66 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
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 (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 потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті слід 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 4 400,00 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 передбачена 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 є нерухоме майно – окремі будівлі,
частини будівель 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 РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться 28 серпня 2017 о 10.00 в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх,
зал засідань).

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина замощення площею 100,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Український державний науководослідний і проектний інститут легкої промисловості». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. В’ячеслава Чорновола, 243/1, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП
Музика В. О. Дата оцінки: 31.07.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина гаража (літ. Б) площею 79,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Український державний науководослідний і проектний інститут легкої промисловості». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. В’ячеслава Чорновола, 243/1, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП
Музика В. О. Дата оцінки: 31.07.2017.
оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 6752-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника
конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій
області. Платник робіт з оцінки – ПП «Агентство нерухомості «Сервіс-Центр плюс».
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком, шт.: 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.04.2017: відновна – 10 905,56 грн; залишкова – 6
857,47 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 45,88 м2 на 2-му поверсі адміністративного будинку. Балансоутримувач:
Філія «Вінницький проектний інститут» державного підприємства Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Вінниця, вул. 600-річчя, 68. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ
оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 5624-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Карловська
І. В. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 5 приміщень. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 30.06.2017: відновна – 25 741,89 грн; залишкова – 9 419,71 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина (1/10) металевої радіовежі (інв.
№ 005169). Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ «Південно-Західна електроенергетична система» державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Коцюбинського, 23, на території СО «Погребищенські
електричні мережі» ПАТ «Вінницяобленерго». Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу:
vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Платник робіт з оцінки – ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації». Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.:
частина радіовежі. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 31.05.2014: відновна – 2 150,00 грн; залишкова – 690,06 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’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.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень другого поверху адмінбудівлі площею 45,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут легкої промисловості».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. В’ячеслава Чорновола, 243/1, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Музика В. О. Дата оцінки: 31.07.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень другого поверху адмінбудівлі площею 63,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут легкої промисловості».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. В’ячеслава Чорновола, 243/1, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Музика В. О. Дата оцінки: 31.07.2017.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 11,9 м2, замощення площею 2 178,0 м2, загальною площею 2 189,9 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної автомобільної інспекції
УМВС України в Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Л. Українки, 21, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ДП МВС України «ІНФОРМ-РЕСУРСИ».
Дата оцінки: 31.07.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: окремо визначена частина у нежитловому
приміщенні № 1 (фойє) двоповерхової будівлі площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління агропромислового розвитку
Жашківської районної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Захисників України, 17, м. Жашків, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ПАТ
Комерційний банк «Приватбанк». Дата оцінки: 31.07.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень другого поверху будівлі готелю «Європа» площею 34,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державний історико-архітектурний заповідник «Стара Умань». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Незалежності, 1/2, м. Умань, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: Кредитна спілка «Кредит-Обиль». Дата оцінки: 31.08.2017.
ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – будівля
колишньої грибниці (літ. W) колишнього ЗАТ «Черкаський завод «Строммашина» загальною площею 412,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 18018,
м. Черкаси, вул. 14 Грудня, 8. Дата оцінки: 31.08.2017.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається
з підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток 3
до Положення); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення) разом
із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (абзац 2
п. 4 розділу 1 Положення); пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не більше
8 календарних днів), запечатану в окремому конверті.
Ураховуючи вимоги листа ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у І кварталі 2017 р.»
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не будуть
розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують:
один об’єкт оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи
та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 2 200,00 грн;
окремо розташовані будівлі – 4 400,00 грн, комплекс будівель та споруд – 10 700,00
грн, об’єкт незавершеного будівництва – 8 900,00 грн; цілісні майнові комплекси –
28 200,00 грн, визначення розміру збитків, завданих державі, – 5 600,00 грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.
gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 29 серпня 2017 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 4 вересня 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.
ПІДСУМКИ
За результатами конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведених 31.07.2017, переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Ві Ай Пі Департамент» щодо визначення
вартості частки, що належить Фонду державного майна України у статутному капіталі спільного підприємства «Керамнадра» у формі товариства з обмеженою
відповідальністю, яка становить 184 707,00 грн, що відповідає 51 % статутного
капіталу товариства, з метою приватизації шляхом продажу за грошові кошти.
Строк надання послуг з оцінки – 30 календарних днів. Вартість надання послуг
з оцінки – 30,0 тис. грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Зорі України» щодо визначення вартості частки, що належить Фонду державного майна України в статутному капіталі
спільного українсько-швейцарського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Тема», що становить 40,0 % статутного капіталу
товариства, з метою приватизації шляхом продажу за грошові кошти. Строк
надання послуг з оцінки – 20 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 20,0 тис. грн.
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 03.08.2017, переможцем конкурсу щодо визначення вартості об’єкта
оренди – державного нерухомого майна, а саме: частини нежитлових приміщень
корпусу № 7 загальною площею 2 911,6 м2 будівлі за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, що обліковується на балансі державного підприємства заводу «Арсенал», для укладення договору оренди визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ
«Консалтингова Фірма «Острів». Строк надання послуг з оцінки – 3 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 8, 5 тис. грн.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до
приймальні регіонального відділення за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 16.00).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

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 150,3 м2 у будівлі котельні. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Баранівка, вул. Звягельська, 77. Балансоутримувач: Баранівський професійний ліцей (м. Баранівка, вул. Звягельська, 77б). Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Тріа».
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлові приміщення (1-4-гараж) площею 95,1 м2
у будівлі складу (літ. Д), нежитлові приміщення (1-1-моторний цех) площею
32,6 м2 у будівлі гаражів (літ. Г), нежитлові приміщення (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)
площею 187,9 м2 у будівлі гаража на 5 автомобілів (літ. З) та будівля прохідної (літ. Ж) площею 10,7 м2 за адресою: м. Житомир, вул. Монтана, 18. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Монтана, 18. Балансоутримувач:
ДП «Поліськгеодезкартографія» (м. Житомир, вул. Монтана, 18). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2017. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Козоріз О. В.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ
ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел. для довідок 42-04-18.
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ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 611,6 м2 першого поверху будівлі їдальні. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53. Платник робіт
з оцінки – ФОП Богдан Ю. В.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля площею 4,0 м2 першого поверху будівлі навчального корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Чернігівський національний технологічний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95. Платник робіт з оцінки «Чернігівське
регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
1,0 м2 першого поверху триповерхової адмінбудівлі. Найменування балансо
утримувача об’єкта оцінки: Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Шевченка, 118. Платник
робіт з оцінки: «Чернігівське регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк».
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс
замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника конкурсу:
ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості
для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Максимальна
вартість послуг – 2 200,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через 14 днів
після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу

Продаж об’єктів групи Е
Управління конкурсного продажу,
т. 200-35-29
Підсумки
Фонд державного майна України повідомляє
Аукціон за методом зниження ціни з продажу державного пакета акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС» у кількості
14 854 332 шт., що становить 20,391% статутного капіталу товариства, оголошений у газеті «Відомості приватизації» від 12 липня 2017 року № 54 (1074), запланований на 09 серпня 2017 року, не відбувся у зв’язку з відсутністю заяв від
потенційних покупців».
Інформація
про повторний продаж державного пакета акцій у статутному капіталі
приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС»
на аукціоні за методом зниження ціни
Найменування: державний пакет акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС» у кількості 14 854 332 шт., що становить 20,391 %
статутного капіталу товариства.
Місцезнаходження: 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, буд. 26, тел./факс:
(044) 286-14-72.
Код за ЄДРПОУ: 33104103.
Розмір статутного капіталу: 72 849 107,00 (сімдесят два мільйони вісімсот сорок дев’ять тисяч сто сім) гривень.
Основні види діяльності (за КВЕД): 68.20. Надання в оренду й експлуатацію
власного чи орендованого нерухомого майна.
Номінальна вартість пакета акцій: 14 854 332,00 (чотирнадцять мільйонів вісімсот п’ятдесят чотири тисячі триста тридцять дві) гривні.
Початкова ціна продажу пакета акцій: 40 829 614,00 (сорок мільйонів
вісімсот двадцять дев’ять тисяч шістсот чотирнадцять) гривень.
Площа земельної ділянки, на якій розташоване господарське товариство: немає.
Обсяги викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище:
немає.
Засіб платежу: грошові кошти.
Показники економічної діяльності за останні три роки
Показник
Баланс активів і пасивів, тис. грн
Рентабельність, %
Вартість власного капіталу, тис. грн

2014 р.

2015 р.

2016 р.

55 868,4

49 802,4

53 162,6

–

–

–

38 043,7

39 409,3

45 173,5

Чистий прибуток, тис. грн

- 4 859,3

3 308,7

5 430,9

Обсяг реалізованої продукції, тис. грн

17 112,8

16 618,3

25 127,5

Показники господарської діяльності станом на 31.03.2017
Показник

Значення показника

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

25

Балансова вартість основних фондів, тис. грн

10 765,7

Знос основних фондів, тис. грн
(% від основних фондів)

34 135,0
(76%)

Дебіторська заборгованість, тис. грн

28 959,9

Кредиторська заборгованість, тис. грн

3600,6

Умови аукціону.
Аукціон за методом зниження ціни з продажу державного пакета акцій
у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС» у
кількості 14 854 332 шт., що становить 20,391 % статутного капіталу товариства (далі – аукціон), буде проведено у Фонді державного майна України
30 серпня 2017 року о 15.00 за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова,
18/9, кімн. 303 (3-й поверх).
Реєстрація учасників аукціону буде проводитись у день проведення аукціону
з 14.00 до 14.50 за місцем проведення аукціону.
В аукціоні мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів
приватизації згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного
майна».
До участі в аукціоні не допускаються юридичні особи та фізичні особи, визначені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
майна», а саме:
юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є
держава Україна;
юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної
Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною
Радою України державою-агресором;
органи державної влади;

(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

ЛУГАНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові будівлі у складі:
склад готової продукції (літ. Б-БIV, б, бI) загальною площею 362,1 м2; склад метанолу (літ.
В, в-вII) загальною площею 6,8 м2. Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл.,
м. Сєверодонецьк, вул. Пивоварова, № 5-д, 9/2. Балансоутримувач: відсутній.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації
шляхом продажу на аукціоні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.08.2017. Платник: РВ ФДМУ по Луганській області.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові будівлі у складі: склад (літ. Д-1Н) загальною площею 56,8 м2; зварочна (літ. Е-1Н, е) загальною площею 33,4 м2;
склад (літ. 3-2Н, з) загальною площею 14,7 м2. Місцезнаходження об’єкта:
Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Пивоварова, № 5-д, 9/1. Балансоутримувач:
відсутній. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації
шляхом продажу на аукціоні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.08.2017. Платник: РВ ФДМУ по Луганській області.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи,
в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на
виконання таких робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; інформацію про претендента за
встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 5 вересня 2017 р. о 10.00 у РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв.
Дружби народів, 32а.

працівники державних органів приватизації;
державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні
акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;
особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;
особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, кінцевим
бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій частині, або
є пов’язаними особами таких осіб;
юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній
Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано
санкції відповідно до законодавства;
фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави,
визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства.
Також не допускаються до участі в аукціоні особи, щодо яких застосовані санкції
відповідно до вимог Указу Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017,
яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28
квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій)», та Закону України «Про санкції».
Аукціон буде проводитися відповідно до Порядку здійснення підготовки до
приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах
господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або за її межами, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 22 травня 2012 року № 723 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 12 червня 2012 року за № 937/21249 (далі – Порядок).
Заява на участь в аукціоні (три примірники) за встановленою формою (додаток до Порядку) та документи, що додаються до заяви, подаються до Фонду державного майна України за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9
(поштою або у скриньку для вхідної кореспонденції на першому поверсі Фонду
державного майна України).
Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні – 22 серпня 2017 року
до 18.00.
Разом із заявою на участь в аукціоні 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) відповідно до Закону України «Про запобігання
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення»; для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і
зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансовомайновий стан.
Потенційні покупці – юридичні особи зобов’язані подати до державного органу
приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасників.
Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також
обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною третьою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна», покладається на покупця.
Згідно із статтею 64 Закону України «Про акціонерні товариства» особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості
акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання
становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій товариства, зобов’язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення
повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій товариство пройшло процедуру
лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі.
Відповідно до статті 186 Закону України «Про приватизацію державного майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції,
покупець зобов’язаний отримати дозвіл відповідного органу Антимонопольного
комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність в інший спосіб чи отримання в управління акцій (часток, паїв) у розмірі, що
забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі
управління відповідного суб’єкта господарювання. Порядок подання та розгляду
заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про
захист економічної конкуренції.
Для участі в аукціоні потенційний покупець сплачує:
реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу державного
пакета акцій приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС» у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 (сімнадцять) грн,
який вноситься на рахунок № 37183500900028 в Державній казначейській службі
України м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945;
призначення платежу: реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу державного пакета акцій приватного акціонерного товариства
«М-СЕРВІС», одержувач – Фонд державного майна України;
грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни продажу державного пакета
акцій приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС», що становить відповідно
4 082 961,40 (чотири мільйони вісімдесят дві тисячі дев’ятсот шістдесят одна) гривня 40 коп., які вносяться на рахунок № 37316021000058 в Державній казначейській
службі України м. Києва, МФО 820172, код ЄДРПОУ 00032945,
призначення платежу: внесок грошових коштів у розмірі 10% початкової
ціни продажу державного пакета акцій приватного акціонерного товариства
«М-СЕРВІС», одержувач – Фонд державного майна України.

Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області не
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Телефон для довідок (06452) 4-23-48.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення одноповерхової будівлі
їдальні з прибудовами площею 2,0 м2 (інв. № 10300038). Місцезнаходження
об’єкта: Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1. Балансоутримувач: Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору
оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017. Платник:
ПАТ «Державний ощадний банк України».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи,
в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на
виконання таких робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; інформацію про претендента за
встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях, для об’єктів
нерухомого майна – не більше 5 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області
не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби
Народів, 32а. Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

Реквізити для сплати реєстраційного внеску в іноземній валюті:
Реєстраційний Одержувач: Фонд державного майна
Receiver: The State Property Fund
внесок у сумі України
of Ukraine
17,00 гривень Адреса: вул. Генерала Алмазова,18/9,
Address: 18/9 Generala Almazova Street,
(за курсом
м. Київ, 01133, Україна
Kyiv, 01133 Ukraine
Національного Рахунок: 25206010023277
Account: 25206010023277
банку України
Банк одержувача: ПАТ «Державний
Bank of receiver: Joint-Stock company
на день сплати експортно-імпортний банк України»
«State Export Import Bank of Ukraine»
реєстраційного Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ,
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv,
внеску)
Україна
Ukraine
МФО: 322313
MFO: 322313
Код ЄДРПОУ: 00032945
Code YeDRPOU: 00032945
Призначення платежу: реєстраційний Purpose of payment: the registration
внесок для прийняття участі у аукціоні
payment for the participation in the
з продажу державного пакета акцій приват- competition on a sale of the state block
ного акціонерного товариства «М-СЕРВІС» of shares PJSC «M-SERVICE»
Реквізити для сплати грошових коштів у розмірі 10 % від початкової
ціни продажу державного пакета акцій приватного акціонерного
товариства «М-СЕРВІС» в іноземній валюті:
Грошові кошти
Одержувач: Фонд державного майна
Receiver: The State Property Fund
у розмірі 10 %
України
of Ukraine
від початкової
Адреса: вул. Генерала Алмазова,18/9,
Address: 18/9 Generala Almazova
ціни продажу
м. Київ, 01133, Україна
Street, Kyiv, 01133 Ukraine
державного пакета Рахунок: 25206010023277
Account: 25206010023277
акцій приватного
Банк одержувача: ПАТ «Державний
Bank of receiver: Joint-Stock company
акціонерного
експортно-імпортний банк України»
«State Export Import Bank of Ukraine»
товариства
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ,
Address: 127 Antonovycha Street,
«М-СЕРВІС»,
Україна
Kyiv, Ukraine
що становить
МФО: 322313
MFO: 322313
відповідно
Код ЄДРПОУ: 00032945
Code YeDRPOU: 00032945
4 082 961,40 грн
Призначення платежу: внесок грошових Purpose of payment: the deposit
(за курсом
коштів у розмірі 10 % початкової ціни про- of funds in the amount of 10% of the
Національного банку дажу державного пакета акцій приватного initial price of a sale of the state block
України на день сплати) акціонерного товариства «М-СЕРВІС»
of shares PJSC «M-SERVICE»
Умови проведення аукціону.
Аукціон за методом зниження ціни з продажу державного пакета акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС» (далі – державний пакет
акцій у ПрАТ «М-СЕРВІС») проводиться за наявності не менше ніж двох учасників.
Під час проведення аукціону за методом зниження ціни можливе зменшення
початкової ціни державного пакета акцій у ПрАТ «М-СЕРВІС».
Початком торгів вважається момент оголошення початкової ціни державного
пакета акцій у ПрАТ «М-СЕРВІС».
Під час торгів учасники аукціону повідомляють про готовність придбати державний пакет акцій у ПрАТ «М-СЕРВІС», що виставляється для продажу на аукціоні, за оголошеною ціною, піднімаючи картку учасника з номером або одночасно
піднімаючи картку з номером і пропонуючи свою ціну.
Кожна наступна ціна, запропонована учасниками аукціону, може бути підвищена або знижена за попередню на розмір мінімальної надбавки або знижки.
Розмір мінімальної надбавки становить 10 відсотків початкової ціни державного
пакета акцій у ПрАТ «М-СЕРВІС».
Розмір мінімальної знижки становить 5 відсотків початкової ціни державного
пакета акцій у ПрАТ «М-СЕРВІС».
Під час проведення аукціону за методом зниження ціни учасник аукціону, який
першим підняв картку з номером, вважається переможцем аукціону.
Торги закінчуються, якщо після триразового повторення чергової цінової пропозиції тільки один з учасників аукціону, тримаючи картку з номером, дає згоду на
придбання об’єкта.
Якщо протягом трьох хвилин після оголошення початкової ціни продажу будьхто з учасників аукціону не висловив бажання придбати державний пакет акцій у
ПрАТ «М-СЕРВІС» за оголошеною початковою ціною і не запропонував свою ціну,
Особа, уповноважена на проведення аукціону, припиняє торги. Аукціон вважається таким, що не відбувся.
Якщо під час проведення аукціону за методом зниження ціни державного пакета
акцій у ПрАТ «М-СЕРВІС» два і більше учасників аукціону одночасно підняли картки
з номерами, торги проводяться в напрямі підвищення ціни об’єкта.
Якщо більше одного учасника аукціону одночасно погодилися придбати державний пакет акцій у ПрАТ «М-СЕРВІС» за запропонованою ціною (вищою за початкову) особа, уповноважена на проведення аукціону, оголошує наступну ціну
згідно з кроком торгів.
У разі, якщо ніхто із учасників аукціону не погодився протягом трьох хвилин на
запропоновану особою, уповноваженою на проведення аукціону, наступну ціну за
державний пакет акцій у ПрАТ «М-СЕРВІС», особа, уповноважена на проведення
аукціону, оголошує переможцем аукціону того учасника аукціону, заява на участь в
аукціоні якого була зареєстрована Фондом державного майна України раніше.
Особа, уповноважена на проведення аукціону, оголошує кожне наступне збільшення ціни згідно з кроком торгів. Учасники аукціону можуть запропонувати більшу,
ніж оголошена особою, уповноваженою на проведення аукціону, ціну шляхом підняття
номеру квитка учасника аукціону та оголошення своєї пропозиції ціни з голосу.
Особа, уповноважена на проведення аукціону, оголошує наступну ціну за пакет
акцій у статутному капіталі товариства збільшивши її на крок торгів від запропонованої учасником аукціону з голосу.
У разі, якщо ніхто із учасників аукціону не погодився протягом трьох хвилин на
запропоновану ціну, переможцем аукціону вважається той учасник аукціону, який
запропонував найвищу ціну.
Ознайомитись з приватним акціонерним товариством «М-СЕРВІС» можна у робочі дні за його місцезнаходженням: 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, буд. 26.
З питань реєстрації учасників аукціону звертатись до Фонду державного майна
України, Управління конкурсного продажу Департаменту продажу за телефонами
(+38044) 200-35-29, 200-36-56, 200-32-29 у робочі дні з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю
та у передсвяткові дні – з 9.00 до 16.45).

до ві дом а
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ про намір передати в оренду об’єкти державного майна
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Національне антикорупційне 39751280, Національне антикорупційне бюро України, м. Київ, Оренда нежитлових приміщень
623441920000
м. Київ, вул. Василя
66,4
894 700,00
2 роки 11 місяців
Місце гарячого харчування працівників Націобюро України
вул. Василя Сурикова, 3, тел. 246-32-60
корпусу «Славутич» (літ «К»)
Сурикова, 3
нального антикорупційного бюро України
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, вул. В.Сурикова, 3, 03035, до 22 серпня 2017 року включно (понеділок – четвер до 18.00, у п’ятницю до 17.45).
У разі надходження двох і більше заяв на один об'єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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