Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 3 (1023)
Засновано у вересні 1993 року
продаж об’єктів групи Е
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Львіській області про прийняття рішення
про приватизацію державної частки об’єкта групи Е
Прийнято рішення про приватизацію державної частки в Наукововиробничо-комерційному малому підприємстві «Боррікс» в формі товариства з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 19325532, пров. Губицький,
1, м. Борислав, Львівська область, 82300), що становить 24,052 % від статутного капіталу товариства.
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Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ
В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ
Львівська область

Окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля загальною площею
60,4 м2 (літ. «А-1») за адресою: Львівська обл., м. Мостиська, вул. Промислова, 38.
Приватизовано юридичною особою за 25 200,00 грн, у т. ч. ПДВ – 4 200,00 грн.

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: частина комплексу будівель та споруд загальною площею
119,3 м2 у складі: навісу літ. «Л1» площею 9,6 м2, складу літ. «Л» площею 30,1 м2,
складу літ. «Л2» площею 5,4 м2, кузні літ. «М» площею 38,4 м2, складу літ. «Н» площею
11,5 м2, насосної літ. «О» площею 5,3 м2, прохідної літ. «К» площею 19,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 22800, Вінницька обл., Немирівський р-н,
м. Немирів, вул. Соборна, 281.
Зберігач: ПуАТ «ЮБІПАРТНЕР», код за ЄДРПОУ 36677299, адреса: 04050,
м. Київ, вул. Артема, 60, офіс 20.
Відомості про об’єкт: частина комплексу будівель та споруд загальною площею 119,3 м2 у складі: навісу літ. «Л1» площею 9,6 м2 1984 року побудови, складу
літ. «Л» площею 30,1 м2 1981 року побудови, складу літ. «Л2» площею 5,4 м2 1984
року побудови, кузні літ. «М» площею 38,4 м2 1968 року побудови, складу літ. «Н»
площею 11,5 м2 1975 року побудови, насосної літ. «О» площею 5,3 м2 1975 року
побудови, прохідної літ. «К» площею 19,0 м2 1988 року побудови. Фізичний стан
будівель задовільний. Земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна без ПДВ – 52 566,00 грн, ПДВ – 10 513,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 63 079,20 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець,
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний
термін за актом передачі.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Винагорода організатору аукціону за виконання договору виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта малої приватизації, що становить 630,79 грн.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 6 307,92 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні: 06.02.2017 включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 10.02.2017 Українською
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. до 17.00. Протягом двох календарних
днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу
Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом 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 в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 56-21-81, час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних),
у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ЗАКАРПАТСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у складі: будівля складу літ. Г загальною площею 34,2 м2; будівля гаражів літ. Д загальною площею 162,8 м2; будівля
складу літ. Е загальною площею 49,2 м2; будівля аптеки літ. Ж загальною площею
94,4 м2 (разом із земельною ділянкою).
Балансоутримувач об’єкта: Управління Держпродспоживслужби в
Берегівському районі.
Адреса об’єкта: 90200, Закарпатська обл., м. Берегово, вул. Б. Хмельницького,
108.
Відомості про об’єкт: будівлі, що входять до складу об’єкта приватизації, побудовані у 1952 – 1965 рр. Всі будівлі одноповерхові, перебувають у незадовільному
стані, потребують капітального ремонту. Технічна характеристика будівель: фундаменти кам’яні; стіни та перегородки цегляні; перекриття дерев’яні; покрівля (дах) –
черепиця, азбофанера; підлоги бетонні, дощаті; інженерні комунікації – електропостачання, газопостачання, опалення наявні лише в будівлі аптеки.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,3914 га. Кадастровий номер
2110200000:01:049:0046. Категорія земель: землі житлової та громадської забудови. Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель закладів
охорони здоров’я та соціальної допомоги. Обмеження (обтяження) та сервітути
на використання земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 811 270,52 грн, у т. ч.:
вартість будівель без урахування ПДВ – 438 736,00 грн, вартість земельної ділянки
без урахування ПДВ – 372 534,52 грн. ПДВ об’єкта приватизації – 162 254,10 грн.
П о ч а т к о в а ц і н а о б ’ є к т а п р и в а т и з а ц і ї з у р а х у в а н н я м П ДВ  –
973 524,62 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарно-екологічних норм та правил
пожежної безпеки; подальше використання земельної ділянки здійснювати відповідно до цільового призначення згідно з чинним законодавством України.
Засоби платежу: грошові кошти в національній валюті України для фізичних
та юридичних осіб.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37182500900001 в ГУДКСУ у Закарпатській
області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО
812016.
Грошові кошти в розмірі 97 352,46 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, перераховуються на р/р № 37316006018418 в ДКСУ, МФО 820172, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310.

Аукціон в електронній формі в он-лайн режимі буде проводитись товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» в системі електронних
торгів 10 лютого 2017 року. Час початку аукціону – 10.00, час закінчення
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Кінцевий термін прийняття заяв (за три дні до дати проведення аукціону) –
6 лютого 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за
№ 1147/27592.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа» на електронну адресу: https://www.utsb.com.ua. Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити
на адресу товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ,
вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 51, офіс 11) оригінали заяв на участь в
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування, в робочі
дні. Отримати додаткову інформацію можна в РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315; телефон
для довідок в Ужгороді: (0312) 61-38-83.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлове приміщення їдальні загальною площею 318,1 м2.
Адреса об’єкта: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Балансоутримувач: ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код ЄДРПОУ 00951741).
Адреса балансоутримувача: 08600, Київська обл., м. Васильків,
вул. Володимирська, 22.
Відомості про об’єкт: будівля, в якій розташований об’єкт, 1975 року побудови.
Група капітальності будівлі – ІІІ. За архітектурним рішенням будівля є одноповерховою з підвалом, складною у плані. До складу об’єкта входять нежитлові приміщення
1-го поверху та підвалу. Загальна площа приміщень 1-го поверху – 203,3 м2, підвалу – 114,8 м2. Об’єкт має окремі входи: окремий вхід з прибудови будівлі, розташований на фронтальному фасаді, а також окремий вхід до підвалу. Загальний
і фізичний стан основних будівельних елементів будівлі задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 1 135 537,00 грн, ПДВ: 227 107,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 1 362 644,40 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 136 264,44 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 136 264,44 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею
«Перша Універсальна Біржа «Україна» (http://birga-ukraine.com.ua)
7 лютого 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна
Біржа «Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 3 лютого 2017 року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлове приміщення медпрофілакторію загальною площею 177,7 м2.
Адреса об’єкта: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Балансоутримувач: ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код ЄДРПОУ 00951741).
Адреса балансоутримувача: 08600, Київська обл., м. Васильків,
вул. Володимирська, 22.
Відомості про об’єкт: будівля, в якій розташований об’єкт, 1975 року побудови. Група капітальності будівлі – ІІІ. За архітектурним рішенням будівля є одноповерховою з підвалом, складною у плані. Об’єкт розташований на першому
поверсі будівлі. Доступ до об’єкта здійснюється через територію підприємства.
Приміщення має окремий вхід. Загальний і фізичний стан основних будівельних
елементів будівлі задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 591 327,00 грн, ПДВ: 118 265,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 709 592,40 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні 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
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державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 70 959,24 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 70 959,24 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» (http://birga-ukraine.com.ua) 7 лютого 2017 року.
Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00, час закінчення
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 15.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна
Біржа «Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 3 лютого 2017 року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до
18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044)
200-25-40.

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

16 січня 2017 року

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних
об’єктів у складі: лава для роздягання (12 шт.), ліжко дитяче з матрацом (55 шт.),
матрац (84 шт.), лава для одягу (20 шт.), ліжко дитяче (84 шт.).
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Зміна».
Код за ЄДРПОУ 22405648. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл.,
м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: складові об’єкта перебувають на зберіганні в неопалювальних виробничо-складських приміщеннях підприємства. Дата випуску – кінець
1980-х років. Технічний стан об’єкта: придатний до експлуатації.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 39 580,00 грн. ПДВ – 7 916,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 47 496,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни об’єкта – 4 749,60 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
подальше відчуження об’єкта приватизації до повної сплати його вартості можливе лише за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за
виконанням умов договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (1 відсотка)
від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по
Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні: 06.02.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» 10.02.2017, час початку торгів – 11.00, час закінчення
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 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 електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на
участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви
про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь
в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі
«Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська,
2а), тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта № 1: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: стіл 2-міс. (56 шт.), стільці (112 шт.), стіл 4-міс. (20 шт.),
стілець дитячий (80 шт.).
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна». Код за ЄДРПОУ 22405648.
Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: об’єкт складається в основному з одиниць дитячих меблів та інвентарю (для дитсадків): cтіл 2-місний (56 шт., матеріал виготовлення –
ДСП, прямокутний), стільці (112 шт., матеріал виготовлення – дерево, фанера),
стіл 4-місний (20 шт., матеріал виготовлення – ДСП, прямокутний), стілець дитячий (80 шт., матеріал виготовлення – дерево, фанера). Дата випуску складових
об’єкта приватизації – кінець 1980-х років. Меблі перебувають на зберіганні в неопалювальних виробничо-складських приміщеннях підприємства, в основному в
заводській упаковці, без значних механічних ушкоджень. Технічний стан дитячих
меблів класифікований як придатний до використання.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 21 630,00 грн; ПДВ – 4 326,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 25 956,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 2 595,60 грн.
Назва об’єкта № 2: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: маслодільник РД-5, машина пральна КН-125 (3 шт.),
плита електрична ПЕ-051 (2 шт.), плита електрична ПЕ-0,51, машина МРОВ-160
(овочерізка), центрифуга КН- 217, котел КПЕ-100, хліборізка МРХ-200, рибочистка РО-1М, м’ясорубка М-250 (2 шт.), шафа жарова ШЖ-0,85.
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна». Код за ЄДРПОУ 22405648.
Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: об’єкт складається з одиниць обладнання закладів громадського харчування (побутова техніка). Дата випуску складових об’єкта приватизації – кінець 1980-х років. Складові об’єкта тривалий час перебувають на зберіганні
в неопалювальних виробничо-складських приміщеннях підприємства. Обладнання
не тестувалось, не досліджено придатність основних вузлів, особливо – неметалевих частин (гума, пластмаса) та електричних частин. Технічний стан одиниць обладнання класифікований: від задовільного до непридатного (брухт).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 36 700,00 грн; ПДВ – 7 340,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 44 040,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 4 404,00 грн.
Назва об’єкта № 3: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: привід П-2, вентвідсос МВО-1,6 (2 шт.), термостат ТС10, ліфт вантажний, стерилізатор.
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна». Код за ЄДРПОУ 22405648.
Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: об’єкт складається з одиниць обладнання закладів громадського харчування, лабораторне обладнання, підйомні механізми. Дата випуску складових об’єкта приватизації – кінець 1980-х років. Привід П-2 складається з
двох варочних камер, потужність – 7,5 кВт, габарити 900х850х1350 м, маса – 160
кг, матеріал – нержавіюча сталь. Вентвідсос МВО-1,6 (2 шт.) – конструкція навісного типу, в якій суміщені пристрої приточної та витяжної вентиляції, габаритні
розміри:1600х700х580 мм, маса – 50 кг, продуктивність – 0,65 куб.м/год. Термостат
ТС-10 – термостат сухоповітряний, ємність камери – 10 л. Ліфт вантажний: маса –
орієнтовно 4500 кг. Стерилізатор металевий, з нержавіючої сталі, маса – орієнтовно
15 кг. Складові об’єкта перебувають на зберіганні в неопалювальних виробничоскладських приміщеннях підприємства, вантажний ліфт – на земельній ділянці під
відкритим небом. Технічний стан одиниць обладнання класифікований: від придатного до використання до непридатного (брухт).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 35 700,00 грн; ПДВ – 7 140,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 42 840,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить
4 284,00 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 за методом зниження
ціни – 06.02.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 10 лютого 2017 року, час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом
зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592 (зі змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua . Протягом
двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071,
м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а
також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь
в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про
включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в
аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого
наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі
«Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська,
2а, тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних
об’єктів у складі: шафа для одягу (36 шт.), шафа для іграшок (12 шт.), шафа для
книжок (4 шт.), шафа господарська (5 шт.), вішалка для роздягання (25 шт.), шафа
для верхнього одягу (20 шт.), шафа для індивідуального користування (4 шт.), шафа
д/мат. (4 шт.), шафа д/пост. (4 шт.), вішалка для рушників (16 шт.).
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Зміна». Код за ЄДРПОУ
22405648. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: складові об’єкта перебувають на зберіганні в неопалювальних виробничо-складських приміщеннях підприємства. Дата випуску – кінець
1980-х років. Технічний стан об’єкта придатний до експлуатації.
Початкова ціна продажу об’єкта без ПДВ – 30 500,00 грн. ПДВ – 6 100,00 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ – 36 600,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни об’єкта – 3 660,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
подальше відчуження об’єкта приватизації до повної сплати його вартості можливе лише за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за
виконанням умов договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (1 відсотка)
від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по
Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні: 06.02.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 10.02.2017, час початку торгів – 11.00, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325
(зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р.
за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на
участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви
про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь
в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі
«Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська,
2а), тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – будівля трансформаторної підстанції літ. «І-1» площею 8,3 м2 з обладнанням.
Адреса об’єкта: 79018, м. Львів, вул. Братів Міхновських, 32а.
Балансоутримувач: ПП «ЛьвівІнтерСервіс» (зберігач). ЄДРПОУ 33895041.
Адреса балансоутримувача: 79035, м. Львів, вул. Липова Алея, 11/30.
Відомості про об’єкт: будівля трансформаторної підстанції літ. «І-1» площею
8,3 м2 з обладнанням являє собою однотрансформаторну підстанцію кіоскового
типу прохідну (КТПп) зовнішньої установки і служить для прийому, перетворення і розподілення електричної енергії трифазного змінного струму 50 Гц в системах з глухо заземленою нейтраллю, трансформатора на стороні нижчої напруги.
Розміри трансформаторної підстанції літ. «І-1» 2,45х3,45/2,20 м, площа будівлі –
8,3 м2, об’єм – 21 м3; вага КТПп 160 без трансформатора – 1250 кг; фундамент –
на бетонній підлозі площею 8,3 м2, стіни, перегородки, двері, покрівля – металева, інженерне оснащення – на підстанцію припинена подача напруги; огорожа
трансформаторної підстанції – паркан з металевої огорожі довжиною 11,7 пог. м,
висотою 1,88 м; ворота металеві з двох хвірток довжиною 2,77 м, висотою 1,88 м,
площею 5,2 м2. Основні конструктивні елементи будівлі та інших споруд перебувають в доброму стані із фізичним зносом 5 – 25 %.
Обладнання трансформаторної підстанції літ. «І-1»: трансформатор ТМ-160/60,4, 1975 р., повна маса – 970 кг, маса масла – 285 кг; запобіжники типу ПКТ 40А –
3 шт.; вимикач автомат типу ВА 200А – 2 шт.; вимикач-роз’єднувач nbge DH 200
А – 1 шт.; шини алюмінієві 10х120 (6 шт. або 10 кг).
Початкова ціна продажу об’єкта без ПДВ – 48 985,00 грн; ПДВ – 9 797,00 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ – 58 782,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 5 878,20 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: 06.02.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 10 лютого 2017 року, час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592
(зі змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом
двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071,
м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а

18. Назва об’єкта: шарнірно-панельне риштування, інв. № 025141, реєстровий № 5814256.20.ААВАГЕ090.
Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1985. Перебуває в технічно
справному стані. Стан задовільний, можлива подальша експлуатація.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 830,00 грн, ПДВ – 566,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 396,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта – 339,60 грн.
Умови продажу: після укладення договору купівлі-продажу подальше використання об’єкта визначає покупець; покупець бере на себе витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу; покупець сплачує винагороду
організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Продаж об’єктів здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462,
ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, одержувач – РВ РВ ФДМУ по
Кіровоградській області.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок
№ 37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
податковий номер 13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні за методом зниження
ціни – 20 лютого 2017 року до 18.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено
Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 24 лютого 2017
року. Час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових
пропозицій) – 13.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно
до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації
на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ
від 9 вересня 2015 року № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни та фотокопії документів, що є
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа» на електронну адресу: https://www.utsb.com.ua. Протягом
двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ,
вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), буд. 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.
Прийняття та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року
за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його знаходження, в робочі дні отримати додаткову інформацію у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 706, тел.:
33-25-79, 33-24-00.
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також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь
в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про
включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в
аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого
наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі
«Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська,
2а, тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

МИКОЛАЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 118,4 м2
(літер А-1).
Місцезнаходження об’єкта: 55207, Миколаївська обл., м. Первомайськ,
вул. Богопільська (Червонофлотська), 76.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Миколаївській області,
54001, м. Миколаїв, вул. Спаська, 75 (код за ЄДРПОУ 02361417).
Відомості про об’єкт нерухомості: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 118,4 м2 першого поверху двоповерхової будівлі з підвалом, яка перебуває
у приватній власності, рік будівництва – 1964. Об’єкт розташований на околиці міста,
має обмежену громадську транспортну доступність. Земельна ділянка під об’єктом
приватизації площею 0,1825 га перебуває у постійному користуванні у Головного
управління статистики у Миколаївській області згідно з Державним актом на право
постійного користування земельною ділянкою для обслуговування адміністративної
будівлі. Кадастровий номер земельної ділянки 4810400000:10:006:0016.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 69 950,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 83 940,00 грн, у т. ч. ПДВ –
13 990,00 грн.
Умови продажу: сплатити ціну продажу за об’єкт приватизації протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта
державної власності; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації в установленому законом порядку; подальше використання об’єкта визначає покупець.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Грошові кошти в розмірі 8 394,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37315068016233, одержувач: РВ ФДМУ по
Миколаївській області, код 20917284, банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37184003000049, одержувач: РВ ФДМУ по Миколаївській області, код 20917284,
банк одержувача: ГУДКСУ у Миколаївській області, МФО 826013.
Аукціон в електронній формі буде проведено 10.02.2017 Миколаївською
філією товарної біржі «Катеринославська» https://torgi.tbe.com.ua. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні: 06.02.2017 до 18.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт товарної біржі «Катеринославська» https://
torgi.tbe.com.ua цілодобово. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви, учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Миколаївської філії товарної
біржі «Катеринославська» (54001, м. Миколаїв, вул. Садова, 3в) оригінал заяви на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію щодо об’єктів державної власності груп
А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (у редакції наказу ФДМУ від
02.04.2012 № 437) зі змінами, які внесені наказом ФДМУ від 12.09.2016 № 1681 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.09.2016 за № 1299/29429.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні у Миколаївській філії товарної біржі «Катеринославська» за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова, 3в, тел. (0512)

36-82-76, (0562) 36-65-55 та в РВ ФДМУ по Миколаївській області за адресою:
м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 22, 23, тел. (0512) 47-04-11.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 57,3 м2 зі сходовою
площадкою площею 20,8 м2 на першому поверсі будівлі сауни.
Місцезнаходження об’єкта: 34700, Рівненська обл., Корецький р-н, м. Корець,
вул. Київська, 107б.
Балансоутримувач: ПП «Пластранс», Рівненська обл., м. Рівне, вул. А. Мельника,
2, кв. 2. Код за ЄДРПОУ 33982500.
Відомості про об’єкт приватизації: нежитлові приміщення загальною площею
57,3 м2 зі сходовою площадкою площею 20,8 м2 на першому поверсі одноповерхової (з цокольним поверхом) окремо розташованої цегляної будівлі. Об’єкт не
використовується. Приміщення перебувають в занедбаному, непридатному для
експлуатації стані та потребують проведення ремонтних робіт. Вхід до об’єкта
здійснюється зі сторони головного фасаду будівлі. Комунікації: електропостачання, водопостачання, каналізація, опалення (пічне) перебувають в неробочому стані
та від’єднані від зовнішніх мереж. Сходова площадка влаштована на рівні першого
поверху, перекриття площадки залізобетонне, влаштоване по металевому каркасу. Об’єкт розташований на території підприємства ПП «Пластранс», земельна ділянка під об’єкт окремо не відведена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 20 900,00 грн, ПДВ: 4 180,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 25 080,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання покупцем термінів оплати за придбаний об’єкт; дотримуватись санітарноекологічних норм експлуатації об’єкта приватизації, правил пожежної безпеки та
утримання прилеглої території в належному санітарному стані; здійснити реєстрацію нерухомого майна, яке входить до складу об’єкта, в установленому законом
порядку; подальше відчуження об’єкта аукціону за договором купівлі-продажу до
моменту підписання сторонами підсумкового акта перевірки виконання умов даного договору можливе лише за згодою органу приватизації. У разі зміни власника об’єкта покупець повинен покласти всі зобов’язання за договором на нового
власника. Новий власник у двотижневий термін з дня переходу до нього права
власності на об’єкт подає до державного органу приватизації копії документів, що
підтверджують перехід до нього права власності.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації. Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17 грн та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на рахунок № 37184006000095,
банк УДКСУ в м. Рівному, МФО 833017, код за ЄДРПОУ13989432, одержувач – РВ
ФДМУ по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 2508 грн.00 коп., що становить 10% від початкової
ціни продажу об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805,
Державної казначейської служби України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ
13989432, одержувач– РВ ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 6 лютого 2017 року включно до 17.15.
Аукціон в електронній формі буде проведено 10 лютого 2017 року.
Українською універсальною біржею (www.uub.com.ua). Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Заява на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної
біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української
універсальної біржі (36039 м. Полтава, вул. Шевченка,52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Отримати додаткову інформацію можна за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77,
тел.: (0362) 63-58-19, 26-25-56.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля колишнього медпункту загальною площею 165,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Нечуй-Левицького, 78б, смт Стеблів, КорсуньШевченківський р-н, Черкаська обл., 19600.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Стеблівська бавовняна
прядильно-ткацька фабрика», код за ЄДРПОУ 00306746.
Інформація про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля загальною площею
165,6 м2 розташована на території ПАТ «Стеблівська бавовняна прядильно-ткацька
фабрика». Рік введення в експлуатацію – 1959. Будівля потребує капітального ремонту. До будинку підведені електромережі та центральне водопостачання. За призначенням об’єкт не використовується. Загальний фізичний стан незадовільний.
Фізичний знос приміщень – 47,49 %.
Відомості про земельну ділянку: земельній ділянці під об’єктом площею
0,0254 га присвоєно кадастровий номер 7122555500:01:001:0199.
Початкова ціна без ПДВ – 69 250,00 грн, ПДВ – 13 850,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 83 100,00 грн.
Умови продажу та експлуатації: подальше призначення та використання об’єкта
покупець визначає самостійно; покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки
згідно з чинним законодавством України; питання використання земельної ділянки
під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним
законодавством після підписання акта передачі об’єкта; сплата ціни продажу за
об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37184006000007, в ГУ
ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач:
РВ ФДМУ по Черкаській області.
Грошові кошти в розмірі 8 310,00 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.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні: 30 січня 2016 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 3 лютого 2017 року, час початку торгів (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної біржі: https://
centrex.com.ua//.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Центральної універсальної біржі (36020,
м. Полтава, вул. Стрітенська, 36, офіс 214) оригінал заяви на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року
за № 400/2840 (зі змінами).
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з
10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області. Додаткову інформацію
можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси,
бульв. Шевченка, 205, каб. 404, тел. (0472) 37-26-61.

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

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж в електронній формі на аукціоні під розбирання
об’єкта незавершеного будівництва державної власності
Назва об’єкта незавершеного будівництва: плавальний бассейн.
Місцезнаходження: площа Звенигород,1461, с. Звенигород, Пустомитівський
р-н, Львівська обл., 81156.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: будівля двоповерхова цегляна розмірами в натурі 30,7 х 31,0 м. Висота будівлі – 8,0 м. Плавальні басейни
розмірами 8,0 х 25,0 м та 6,0 х10,0 м. Будівельний об’єм – 7614 м3. Загальна площа – 1 585 м2. На першому поверсі розташовані приміщення вестибуля, гардеробної, бойлерної. На другому поверсі знаходиться плавальний басейн розмірами 6,0
x10,0 м та інші приміщення.
Виконано такі будівельно-монтажні роботи: фундамент стрічковий зі збірних
з/б блоків; стіни цегляні товщиною 0,4 м під розшивку; перегородки цегляні товщиною 0,27 м оштукатурені; перекриття та покриття з/б з ребристих плит розмірами 12х3х0,45м; дах схилий складний з дерев’яних крокв та обрешітки; покрівля
з черепиці. Водовідвідні пристрої відсутні. Підлоги бетонні, плиткові. Сходи – з/б
марші. Внутрішні дверні блоки відсутні. Внутрішнє оздоблення: оштукатурення,
часткове облицювання стін керамічною плиткою. Стелі оштукатурені. До будівлі
підведено водопровід, каналізацію, електроосвітлення, центральне опалення,
газопостачання. Внутрішні комунікації фактично зруйновані. Об’єкт незавершеного будівництва не законсервований та не охороняється. Тимчасові будівлі та
споруди на будівельному майданчику відсутні. Завезених та невикористаних матеріалів на будівельному майданчику немає. Устаткування відсутнє.
Земельна ділянка: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділялась.
Рівень будівельної готовності: ~ 45 %.
Ціна об’єкта без ПДВ – 295 375,00 грн, ПДВ – 59 075,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 354 450,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 35 445,00 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.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: площа Звенигород, 1461,
с. Звенигород, Пустомитівський р-н, Львівська обл.
Умови продажу: покупець зобов’язаний повністю розібрати об’єкт та привести земельну ділянку в належний стан протягом трьох років з моменту підписання
акта приймання-передачі, здійснити передачу земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, у встановленому законом порядку; забезпечення покупцем вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища під час розбирання
об’єкта; подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва 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; на вимогу
продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення розбирання 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 продажу 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.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 06.02.2017 до 16.00.

Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 10 лютого 2017 року, час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 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 ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі
«Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська,
2а, тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
фельдшерсько-акушерського пункту разом із земельною
ділянкою, на якій він розташований
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
фельдшерсько-акушерський пункт разом із земельною ділянкою, на якій він розташований. Місцезнаходження об’єкта: вул. Головна, 77а, с. Борівці, Кіцманський
р-н, Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт:
об’єкт незавершеного будівництва – фельдшерсько-акушерський пункт разом
із земельною ділянкою, на якій він розташований, з відсотком готовності 46 % являє собою двоповерхову будівлю, що складається з двох поверхів та підвального
приміщення. Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не огороджений та не охороняється.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0663 га, кадастровий номер 7322581000:01:001:0212; для будівництва і обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 442 841,00 грн (чотириста сорок дві тисячі вісімсот сорок одна гривня 00 копійок) без урахування ПДВ,
у т. ч.: ціна об’єкта незавершеного будівництва – 418 489,00 грн (чотириста вісімнадцять тисяч чотириста вісімдесят дев’ять гривень 00 копійок), ціна земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва, – 24 352,00 грн
(двадцять чотири тисячі триста п’ятдесят дві гривні 00 копійок) без ПДВ.
ПДВ – 88 568,20 грн (вісімдесят вісім тисяч п’ятсот шістдесят вісім гривень
20 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 531 409,20 грн
(п’ятсот тридцять одна тисяча чотириста дев’ять гривень 20 коп.)
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства
і дотриманням норм в сейсмічних районах України протягом п’яти років з моменту
підписання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва разом

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

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
малої приватизації державної власності – лазні разом із земельними
ділянками, на яких вона розташована, що перебувала
на балансі ліквідованого ВАСТ «Нове життя»
Назва об’єкта: лазня разом із земельними ділянками, на яких вона розташована.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Дружби народів, 13, с. Малятинці, Кіцманський
р-н, Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: будівля лазні (літ. А) – одноповерхова цегляна будівля
загальною площею 193,2 м2 (рік будівництва – 1979), сарай (літ. Б) – одноповерхова
цегляна споруда, площа забудови – 20,0 м2 (рік будівництва – 1979), водоочисна
(літ. В) – одноповерхова цегляна споруда, площа забудови – 34,1 м2.
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Відомості про земельні ділянки: розмір земельних ділянок (всього): загальною площею 0,1489 га, у т. ч.: земельна ділянка № 1 (будівля лазні) – 0,1051 га,
кадастровий № 7322585500:02:002:0210; земельна ділянка № 2 (сарай) – 0,0030
га; кадастровий № 7322585500:02:002:0211; земельна ділянка № 3 (водоочисна
споруда) – 0,0408 га, кадастровий № 7322585500:02:001:0675”.
Цільове призначення земельних ділянок: для будівництва та обслуговування
інших будівель громадської забудови.
Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 175 519,00 грн (сто сімдесят
п’ять тисяч п’ятсот дев’ятнадцять гривень 00 копійок), у т. ч.: ціна об’єкта групи Ж без урахування ПДВ – 122 674,00 грн (сто двадцять дві тисячі шістсот сімдесят чотири гривні 00 копійок), ціна земельних ділянок, на яких розташований
об’єкт групи Ж, – 52 845,00 грн (п’ятдесят дві тисячі вісімсот сорок п’ять гривень 00 копійок).

із земельною ділянкою та ввести його в експлуатацію як будівлю закладу охорони здоров’я та соціальної допомоги з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки.
2. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
3. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним законодавством України.
4. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з
чинним законодавством.
5. 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.
6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
разом із земельною ділянкою (або його частини) в період чинності зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати ціни
продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збереження для
нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані покупцем
на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої законодавством і договором купівлі-продажу.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 53 140,92 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 10.02.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української
Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року
за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін прийняття заяв: 06.02.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

ПДВ – 35 103,80 грн (тридцять п’ять тисяч сто три гривні 00 копійок).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 210 622,80 (двісті десять
тисяч шістсот двадцять дві гривні 80 копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Питання про подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно.
2. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог природоохоронного законодавства під час експлуатації об’єкта.
3. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання об’єкта
приватизації разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, покупець
зобов’язаний здійснити державну реєстрацію права власності нерухомого майна,
що входить до складу об’єкта приватизації, в тому числі державну реєстрацію права
власності на земельні ділянки в установленому законодавством порядку.
4. Подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за
їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ.
5. Покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю
за виконанням умов, надавати необхідні матеріали, відомості, документи тощо
про виконання умов, як шляхом запитів до покупця щодо виконання умов, так і
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шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації до моменту підписання
акта підсумкової перевірки.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 21 062,28 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 10.02.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української
Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що

підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року
за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін прийняття заяв: 06.02.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок
51-86-60. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних),
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

КОНКУРСИ З  відбору розробників документації із землеустрою
СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про повторне проведення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу
об’єктів приватизації разом із земельними ділянками
1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою (встановлення розміру та меж земельної ділянки, погодження
меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами,
закріплення меж земельної(них) ділянки(нок) межовими знаками, проведення робіт
з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання позитивного
висновку державної експертизи щодо розробленої документації із землеустрою та
витягу з Державного земельного кадастру, підготовка інших документів, необхідних
для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на
якій розташоване державне майно – об’єкт незавершеного будівництва –
металевий модуль. Місцезнаходження об’єкта: вул. Ярківська, 2, м. Конотоп,
Сумська обл.
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт із землеустрою.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 01.09.2000
№ 1826, витяг з рішення Конотопської міської ради ХV сесії VII скликання від 28.07.2016 – про надання дозволів на розроблення землевпорядної
документації.
Конкурс відбудеться 16.02.2016 о 10.00 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.
2. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою
(встановлення розміру та меж земельної ділянки, погодження меж земельної
ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами, закріплення меж
земельної(них) ділянки(нок) межовими знаками, проведення робіт з присвоєння
кадастрового номера земельній ділянці, погодження та затвердження документації
із землеустрою у встановленому порядку, отримання позитивного висновку
державної експертизи щодо розробленої документації із землеустрою та витягу
з Державного земельного кадастру, підготовка інших документів, необхідних для
продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташоване державне майно – об’єкт незавершеного будівництва – 105-квартирний житловий будинок з вбудованим поштовим відділенням зв’язку. Місцезнаходження об’єкта: вул. Свемовська (Дзержинського),
6б, м. Шостка, Сумська обл.
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт із землеустрою.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 09.10.2001
№ 1837, витяг з рішення Шосткинської міської ради V сесії VII скликання від
15.07.2016 – про регулювання земельних відносин.
Конкурс відбудеться 16.02.2016 об 11.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2, РВ ФДМУ по Сумській облас-

ті. 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; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та
документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Сумській області у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На
конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта
та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи
з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою
(відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців
робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі
змінами) (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних
осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідній
орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного
коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що
підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання
робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою,
яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення) для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь
у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Останній день подання конкурсної документації – 10.02.2017 до 16.00.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом
та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області (кімн. 9).

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки
до продажу земельної ділянки державної власності,
на якій розташований об’єкт групи А
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою,

погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання позитивного висновку державної експертизи документації із
землеустрою, отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу
земельної ділянки.
Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт державної власності групи А – нежитлова будівля загальною площею
138,1 м2 за адресою: Прилуцький р-н, смт М. Дівиця, вул. Чернігівська, 51.
Розмір земельної ділянки визначається в ході робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 15.07.2010
№ 1002 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: документація із землеустрою, зокрема проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки; позитивний висновок державної експертизи, витяг
з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають
міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11 № 1420); копія документа, що засвідчує
реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії
установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів,
що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт,
у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник,
та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (додаток 4 до Положення про
конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ
від 29.09.11 № 1420) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у
конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Останній день подання конкурсної документації – 15.02.2017.
Конкурс відбудеться 22.02.2017 о 10.00 в РВ ФДМУ по Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 305.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по
Чернігівській області. Місцезнаходження комісії: РВ ФДМУ по Чернігівській області, м. Чернігів, просп. Миру, 43, каб. 305.
Телефон для довідок (0462) 67-63-02.

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

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення Головненської дільничої лікарні ветеринарної медицини Любомльської райветлікарні площею 20,7 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Любомльська районна державна
лікарня ветеринарної медицини. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44323, Волинська
обл., Любомльський р-н, смт Головне, вул. Миру, 29. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника
конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: – . Розмір земельної ділянки, усього: 0,07 га (пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: Любомльський
р-н, смт Головне. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування господарських будівель та споруд. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 61,0 грн/м2 станом на 02.02.2016. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.12.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Литвиненко М. Г.
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення частини першого поверху адміністративної будівлі площею 15,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Головне управління статистики у Волинській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 45700, Волинська обл., м. Горохів, вул. Незалежності, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для продовження дії договору оренди державного майна. Телефон замовника
конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна
адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки:
інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Василюк Л. В.
 3. Назва об’єкта оцінки: будівля господарського складу загальною площею 590,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Луцьке міжрайонне управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45123,
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Переспа, вул. Набережна, 14. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24.
Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір земельної ділянки, усього: 8005 м2
(пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки:
Рожищенський р-н, с. Переспа. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування виробничих приміщень. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 58,39 грн/м2 станом на 01.01.2016. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.12.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Максимчук О. В.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина складу-гаража (літер Б-1) площею
26,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Волинська дирекція
УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44800, Волинська обл.,
смт Турійськ, вул. Луцька, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: – . Розмір земельної ділянки, усього: 0,1585 м2 (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: смт
Турійськ, вул. Луцька, 6. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва
і обслуговування адміністративного та господарських будівель. Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування землею. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які
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містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016. Платник робіт з оцінки – громадянин України Микитюк Г. І.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина в цілому адмінбудинку (А-3) площею
52,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління поліції охорони у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45000, Волинська обл.,
м. Ковель, вул. Федора Одрача, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332)
24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – .
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір
земельної ділянки, усього: 0,1626 м2 (пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території).
Місце розташування земельної ділянки: м. Ковель, вул. Федора Одрача, 1. Цільове
призначення земельної ділянки: обслуговування адмінбудинку. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.12.2016. Платник робіт з оцінки – ПАТ «Вищий навчальний заклад
«Міжрегіональна академія управління персоналом».
 6. Назва об’єкта оцінки: частина головного корпусу прокуратури (літер
А-3) площею 5,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: прокуратура Волинської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43021, Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 15. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: – . Розмір земельної ділянки, усього: 0,2340 м2 (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки м. Луцьк,
вул. Винниченка,15. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування
адміністративних приміщень прокуратури. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: станом на
20.03.2014: 458,10 грн/м2. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.
Платник робіт з оцінки – ФОП Євтушок І. В.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу)
щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію
щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та
інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях
оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до
виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 01.12.2016 № 1036-23450 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної
оцінки майна у ІІ – ІІІ кварталах 2016 року» середнє значення ціни послуг з оцінки
майна, що склалися у ІІ – ІІІ кварталах 2016 року для оцінки об’єкта нерухомого
майна, зокрема декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки
(нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2,08 тис. грн, окремо розташованої будівлі – 2,7 тис. грн, а для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта,

що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватися інформація,
визначена в листі ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк,
Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться о 10.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський
майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію потрібно подати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807 за чотири робочих дні до опублікованої
дати проведення конкурсу (включно).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: Державне підприємство «Криворізьке
«Райагропроменерго». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державне підприємство «Криворізьке «Райагропроменерго». Місцезнаходження
об’єкта оцінки с. Коломійцеве, Криворізький р-н, Дніпропетровська обл., 53003.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна державного підприємства. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 33.14 Ремонт і
технічне обслуговування електричного устаткування. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): основні засоби: Група 03 Будівлі споруди, передавальні пристрої –
5 од.; Група 04 Машини та обладнання – 20 од.; Група 05 Транспортні засоби – 6
од.; Група 06 Інструменти, прилади, інвентар – 1 од.; Група 09 Інші основні засоби –
14 од.; Група 11 Малоцінні необоротні матеріальні активи – 118 од.; Всього – 164 од.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн:
160,6 (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): Група 03 Будівлі, споруди, передавальні пристрої:
1,6 тис. грн станом на 31.03.2016. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі
оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: 1,9 га.
Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): на території Новопільської сільської
ради, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії. Правовий режим
земельної(их) ділянки(ок): право постійного користування. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки – 31.01.2017. Замовник –
платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
 2. Назва об’єкта оцінки: державне сільськогосподарське підприємство «Кільчень». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне
сільськогосподарське підприємство «Кільчень». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Голубівка, вул. Центральна,
141. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна державного
підприємства. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 77.39
Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів н.в.і.г. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): а) незавершені капітальні інвестиції – 129,0 тис.
грн; б) основні засоби – 15 841,0 тис. грн. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства, тис. грн: 12 939,00 тис. грн. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами): а) незавершені капітальні інвестиції – 129,0; б) основних засобів – 7 403,1 станом на 01.04.2016. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього:
141,95 га, у т.ч. рілля – 80,67 га. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок):
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Голубівка. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): вирощування сільськогосподарських культур. Правовий
режим земельної(их) ділянки(ок): державний акт на право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): 36 999,95 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки: 31.01.2017.
Замовник – платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
 3. Назва об’єкта: нежитлова будівля, літ. А-1, площею 291,9 м2 (будівля магазину № 15). Балансоутримувач: ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний
комбінат». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 86. Мета оцінки – приватизація
шляхом продажу на аукціоні. Дата оцінки – 31.01.2017. Замовник – платник послуг
з оцінки: РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
 4. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у складі: крита стоянка автомобілів МТО-АТ та ПАРМ-1М (літ. М-1) з прибудовою (літ. М-1) за-
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гальною площею 1 008,5
ємкості ГСМ 25,0
в кількості 3 од. (№ 9, 10,
11). Балансоутримувач: ПАТ «Дніпропетровське АТП-11259». Адреса: м. Дніпро,
вул. Винокурова, 5. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Дата оцінки – 31.01.2017. Замовник – платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області.
 5. Назва об’єкта: нежитлове приміщення № 33 на першому поверсі в
будівлі літ. А-9 загальною площею 1 261,9 м2. Балансоутримувач: ПАТ «АК
«Дніпроавіа». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна (Леніна), 37. Мета
оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Дата оцінки – 31.01.2017.
Замовник – платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
 6. Назва об’єкта: спортивний комплекс літ. А-3 загальною площею
780,6 м2 з прибудовами літ. А1-1, літ. А2-1, літ. А3-1, з ґанками літ. а, літ.
а1, сходами літ. а2 та рухоме майно у кількості 30 од. Балансоутримувач: ПАТ
«Дніпропетровський трубний завод». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Свободи,
67б. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Дата оцінки – 31.01.2017.
Замовник – платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
 7. Назва об’єкта: збитки, нанесені державі внаслідок недбалого збереження орендованого майна з урахуванням стану майна на момент передачі
майна в оренду (зруйноване внутрішнє оздоблення підлоги, стін та стелі. Відсутні
80 % електровимикачів та світильників. Відсутні 75 % міжкімнатних дверей та дверна арматура. Відсутні 90 % елементів системи опалення (радіатори опалення, запірна арматура, газовий котел Hermann EVRA -325 Е 001027). Відсутні сантехнічні
пристрої та запірна арматура). Балансоутримувач: ПАТ «АК «Дніпроавіа». Адреса:
м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна (Набережна Леніна), 37. Мета оцінки – визначення розміру відшкодування. Дата оцінки – 02.08.2016. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – Дніпропетровська міська рада.
 8. Назва об’єкта: бензин 7100 л., ТДВ «Дніпропетровське АТП –
11228» (м. Дніпро, вул. Берегова, 210); бензин марки А-76 у кількості 8,6 т, дизельне паливо у кількості 8,9 т, ВАТ «Дніпропетровське АТП-11255» (м. Дніпро,
вул. Куліковська,23); бензин марки А-76 у кількості 8,9 т, дизельне паливо у кількості 8,6 т, ВАТ «Дніпропетровське АТП – 11259» (м. Дніпро, вул. Курсантів,3)
передано на постійне зберігання ПАТ «Дніпронафтопродукт». Мета оцінки – визначення розміру збитків, нанесених державі за незбереження державного майна. Дата оцінки – 02.12.2016. Замовник – платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області.
9. Назва об’єкта: бурсвердловина з водонапірною баштою. Балансоутримувач:
ПрАТ «Дніпропетровська пересувна механізована колона № 246». Адреса: м. Дніпро,
вул. Кільченська, 2. Мета оцінки – визначення розміру збитків державі внаслідок демонтажу об’єкта. Дата оцінки – 22.11.2016. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Дніпропетровська пересувна механізована колона № 246».
Для об’єктів оцінки, що містять земельну ділянку, конкурсна документація повинна відповідати вимогам розділу ІV 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.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву на 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 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.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення, архівної
та адміністративно господарської роботи за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 25 січня 2017 р.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 31.01.2017 о 10.00, телефон для довідок (056) 744-11-51.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: киснева (літ. М1) загальною площею 15,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Горького, 2.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 8,2516 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Горького, 2. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – для розміщення та експлуатації основних та
допоміжних об’єктів. Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – 33 856 314,80 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні) – відсутня. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна:
ДП «Бердянський морський торговельний порт». Платник робіт з оцінки: Державна
установа «Держгідрографія». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.12.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89),
відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі РВС (літ. А), інвентарний номер 10310604, а саме: приміщень № 1-1, № 1-2, № 1-3, № 1-4, частини
приміщень спільного користування № І, № 1-5, № 1-10 (площею 24,1 м2) першого
поверху будівлі та приміщення № 1-19 другого поверху будівлі загальною площею
117,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Шевченка,
15. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач
майна: Головне управління статистики у Запорізькій області. Платник робіт з оцінки:
Управління Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2017. Контактні телефони: відділ
оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).
Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 9 (у складі частин
приміщень з № 1 до № 5 включно та частини приміщення спільного користування № ІХ площею 5,9 м2 першого поверху будівлі гуртожитку (літ. А-9)
загальною площею 38,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпрорудне,
просп. Ентузіастів, 15. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Балансоутримувачі майна: ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей».
Платник робіт з оцінки: ФОП Тронь Ігор Миколайович. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.01.2017. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна
адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 11 (у складі частин
приміщень з № 1 до № 5 включно та частини приміщення спільного користування № ІХ площею 8,85 м2) першого поверху будівлі гуртожитку (літ. А-9)
загальною площею 76,95 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпрорудне,
просп. Ентузіастів, 15. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Балансоутримувачі майна: ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей».
Платник робіт з оцінки: ФОП Тронь Ігор Миколайович. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.01.2017. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна
адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 5. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх гуртожитку (літ. А-9)
нежитлові приміщення № 46, 46′, 47, 48, 49, 49′, 50, 51, які переведені розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від 12.02.2010
№ 34 із жилого фонду в нежилий, загальною площею 71,7 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 50. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Балансоутримувачі майна: Запорізький авіаційний коледж ім. О. Г. Івченка. Платник робіт з оцінки: ФОП Яловенко Наіля Гафурівна. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2017. Контактні телефони:
відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-0750 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту
про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та
дату проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифі-
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ката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення); 3) конкурсну
пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. У разі
невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання
претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. 22, каб. 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційнодокументального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. № 10) до 15.00 20.01.2017 (включно).
Конкурс відбудеться 26.01.2017 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.

ЛУГАНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина димової труби площею 5,0 м2 (інв.
№ 385). Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., Попаснянський р-н,
смт Тошківка, вул. Челюскіна, 3б. Балансоутримувач: ВП «Шахта «Тошківська» ДП
«Первомайськвугілля». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.12.2016. Платник: ТОВ «ПРОСАТ».
 2. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів загальною площею 57,93 м2, а саме: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
51,26 м2 на першому поверсі чотириповерхової будівлі навчального корпусу (інв.
№ 10300004) та частина нежитлового вбудованого приміщення площею 6,67 м2
на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку (інв. № 10300014).
Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Рубіжне, пров. Клубний, 12.
Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ «Рубіжанський політехнічний коледж
імені О. Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса
Шевченка». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.01.2017. Платник: ФОП Білобжевська Н. В.
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 ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті 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 31 січня 2017 р. 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.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки необоротних активів єдиного майнового комплексу
державного підприємства, що підлягає приватизації
 Найменування об’єкта оцінки: необоротні активи єдиного майнового комплексу державного підприємства «Новороздільське державне гірничо-хімічне
підприємства «Сірка» (ДП «Новороздільське ДГХП «Сірка») – об’єкт приватизації групи В. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Новороздільське
ДГХП «Сірка» (код за ЄДРПОУ 32940082). Місцезнаходження об’єкта оцінки: ДП
«Новороздільське «Сірка», вул. Гірнича, 2, м. Новий Розділ, Львівська обл., 81652,
телефон (03-241) 4-20-10, тел./факс (03-241) 4-20-10. Телефон замовника конкурсу (032) 261-66-02 (відділ приватизації об’єктів груп В, Г, Е та управління корпоративними правами). Мета проведення незалежної оцінки: переоцінка необоротних
активів з метою формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства. Види економічної діяльності (коди КВЕД) ДП «Новороздільське ДГХП «Сірка»:
08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну (основний); 49.20 Вантажний залізничний транспорт; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування; 35.13 Розподілення електроенергії;
35.22 Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи;
36.00 Забір, очищення та постачання води. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з аналітичним обліком (зазначаються
окремо за групами) станом на 30.09.2016: нематеріальні активи – немає, основні засоби – 914 од., в тому числі будівлі, споруди, передавальні пристрої – 122 од., машини та обладнання – 489 од., транспортні засоби – 34 од., вимірювальні прилади
та обчислювальна техніка – 162 од., інструменти, інвентар та інше – 107 од.; об’єкти
незавершених капітальних інвестицій – немає; довгострокові фінансові інвестиції –
немає. Розмір зареєстрованого капіталу (власного капіталу) ДП «Новороздільське
ДГХП «Сірка» – 37 405,00 тис. грн (28 207,00 тис. грн). Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 30.09.2016: нематеріальних активів – немає, основних засобів – 17 421,00 тис. грн; об’єктів незавершених капітальних інвестицій – немає; довгострокових фінансових інвестицій – немає. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості,
у тому числі земельних ділянок цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,
паїв) – інформація відсутня. Розмір земельних ділянок: загальна площа земельних ділянок, якими користується ДП «Новороздільське ДГХП «Сірка», становить
66,0805 га. Місце розташування земельних ділянок: земельні ділянки, якими користується ДП «Новороздільське ДГХП «Сірка», розташовані на території Зарічанської,
Березинської, Берездівецької сільських рад, селищної ради смт Розділ та на території Новороздільської міської ради. Цільове призначення земельних ділянок: використовуються для проведення виробничої діяльності, відносяться до категорії
земель – землі промисловості, транспорту та зв’язку. Правовий режим земельних
ділянок – правовстановлюючі документи на земельні ділянки, якими користується
ДП «Новороздільське ДГХП «Сірка», не виготовлені. Технічна документація перебуває на стадії оформлення. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок: не проводилась, відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні) – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017.
Термін виконання робіт – згідно з Методикою оцінки майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 № 1891 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1033).
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79007, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у ІІ – ІІІ кварталі 2016 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 23 700,00 грн
для необоротних активів (до 5 тис. од.).
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 організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції

щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж
за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення триповерхової будівлі будинку складу № 3 «Червоні пакгаузи» загальною площею 1 060,7 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна пл., 1/1
(Карантинний мол). 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): 16.12.2016. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (код за ЄДРПОУ
20005502), Олена Георгіївна бухгалтер тел.: 729-41-41, 729-41-36 (факс).
 2. Назва об’єкта оцінки: 2 відкриті ділянки вхідного павільйону пасажирського комплексу з боку 15-го причалу (15,0 м2) та з боку 19-го причалу (15,0 м2) загальною площею 30,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських
портів України» (Адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. 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):
16.12.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Паламарчук Ольга
Михайлівна (ідентифікаційний номер 2957202121), тел. 701-19-55.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля на
1-му поверсі учбово-лабораторного корпусу № 2 (інв. № 1031020020) площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська держана
академія будівництва та архітектури. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Дідріхсона, 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): 16.12.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Публічне акціонерне товариство Комерційний
банк «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570), тел. 706-03-09 Ганна.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го поверху ОНМУ площею
62,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний
морський університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Мечнікова,
34. 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): 16.12.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Кравчук Катерина Михайлівна
(ідентифікаційний номер 3160922984), тел. (073) 099-78-72.
 5. Назва об’єкта оцінки: відкритий майданчик на відкритій території
пасажирського комплексу Одеського морського вокзалу площею 10,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія Державного
підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Одеського
морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська,
6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. 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): 16.12.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Добровенко Ніна Жоржівна (ідентифікаційний номер 2251816884), тел.: (067) 488-80-18, 731-40-17.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення одноповерхової будівлі (інв. № 10300004) площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДПТНЗ «Одеський професійний ліцей морського
транспорту». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 45.
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)
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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):
16.12.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Публічне акціонерне
товариство Комерційний банк «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570), Денис з
Дніпропетровська, тел.: (093) 408-50-57 (страховки, оренда); 706-03-09 Аня, бух.
(056) 716-101-13 пошта: anna.ladur@gmail.com, (092) 304-30-79 Алла Вікторівна
Бабурина, Ігор Олексійович (067) 488-31-89.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина холу на 9-му поверсі 9-поверхового будинку гуртожитку площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Вищий навчальний заклад «Одеська державна академія технічного регулювання та якості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Новосельського,
74/76. 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): 16.12.2016. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ПАТ «ДАТАГРУП» (код за ЄДРПОУ 31720260), тел./факс: (048) 731-11-01, вн.:
102, виконавець: e-mail: Regina.Tverdokhlebova@datagroup.ua, Регіна 067-216-51-33,
юрист Гончаров Андрій (044) 538-00-33, Кандратюк Тетяна за рахунками (067) 21898-76, (067) 446-91-42 Anna.Demidova@datagroup.ua.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому поверсі будівлі ЦПУ ВРР – 2 ДП «МТП «Южний» площею 40,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Морський торговельний
порт «Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 65481, 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):
16.12.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Іноземне підприємство
«СЖС Україна» (код за ЄДРПОУ 14367709), 750-74-44-ф, 786-96-00 Юлія Бордюг
(050) 316-27-33, 21-90-27; Юлія Голубенко за договорами, з питань оренди Ігор
Погорелов (050) 415-40-16, юрист Ігор Погорелов.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення пральні на першому поверсі
дванадцятиповерхової будівлі гуртожитку № 7 площею 5,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, провул. Шампанський, 7. 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): 16.12.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Центральна пральня» (код за
ЄДРПОУ 38479252), 704-50-94, (067) 487-16-37, 799-00-30.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина побутового приміщення на першому поверсі десятиповерхової будівлі гуртожитку № 6 площею 5,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 11в. 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): 16.12.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Центральна пральня» (код за
ЄДРПОУ 38479252), 704-50-94, 067-487-16-37, 799-00-30.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення коридору
четвертого поверху гуртожитку № 5 площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 11б. 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): 16.12.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Центральна пральня» (код за
ЄДРПОУ 38479252), 704-50-94, 067-487-16-37, 799-00-30.
 12. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля на першому поверсі будівлі спорткомплексу, інв. № 122288, площею
2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров.
Шампанський, 11/а-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):
16.12.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Гертнер О. А.
(код за ЄДРПОУ 2144217301), (068) 345-88-81(3) Костянтин, Михайло, (068) 3458884, (050) 979-00-83, (068) 345-88-81 Михайло, (068) 345-88-83 Костянтин; Олена
Анатолівна – бухгалтер, тел. (068) 345-88-86.
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 13. Назва об’єкта оцінки: виділена частина нежитлового вбудованого
приміщення вестибуля на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі площею 1,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний вищий навчальний
заклад «Одеський коледж транспортних технологій». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, пл. Олексіївська, 17. 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):
16.12.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Григорашенко
Анатолій Леонідович (код за ЄДРПОУ 2945321293), 778-03-57, (050) 153-39-94.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлові підвальні приміщення загальною
площею 94,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління
державної казначейської служби України у Березівському районі Одеської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Березівка, пл. Генерала Плієва,
5. 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): 16.12.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Фермерське господарство «Анісімов
О. А.» (інд. код 32503258), тел. (096) 213-16-95.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення другого поверху в семиповерховій будівлі поліклініки № 1, інв. № 10310011, площею 18,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний заклад «Іллічівська
басейнова лікарня на водному транспорті Міністерства охорони здоров’я України».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Першого Травня,
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): 16.12.2016. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ТОВ «МЕДФАРМ» (код за ЄДРПОУ 31786536), тел.: Ніна Миколаївна ooomedfarm@mail.ru 6-44-97, 5-0052 Надія Миколаївна – бухгалтер.
 16. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового підсобного приміщення
першого поверху у двоповерховій будівлі їдальні гуртожитку № 1 площею
3,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний
медичний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. С. Ядова,
4а. 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): 16.12.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Коваль Марія Василівна (код
за ЄДРПОУ 2274001928), тел. (093) 255-11-51.
 17. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення холу першого поверху загальною площею 4,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Апеляційний суд Одеської області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Гайдара, 24а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (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 2016 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП
Філіпчук М. А , (098) 591-94-40.
 18. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 7-му рівні будівлі
пасажирського комплексу Одеського морського вокзалу загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія
Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення 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. 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): 08.07.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Громадська організація «Асоціація морських
капітанів Одеси», 703-98-59, (067) 502-71-76, Ірина технічний секретар (067) 70850-71, 787-25-21 Вікторія бухгалтер, (067) 965-03-09, (050) 492-22-12 Володимир
Васильович.
 19. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення ресторану «Нептун»
загальною площею 297,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Набережна Луки Капікраяна, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-5028, телефакс замовника конкурсу (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): лютий – березень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ТОВ «САНДЕЙС», (096) 000-45-45.
 20. Назва об’єкта оцінки: частина об’єкта «Автостоянка на Червоних складах» загальною площею 5 400,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пл. Митна, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-5029, 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): грудень 2016 р. – січень 2017 р. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ПП «МІРАЛ-ТРАНС», (050) 316-35-08.
 21. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення адміністративної будівлі загальною площею 14,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Регіональний сервісний центр в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 5. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (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) грудень 2016 р. – січень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ
«Укравтознак», (050) 324-23-23, (098) 307-08-61.
 22. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення адміністративної будівлі загальною площею 13,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Аєропорпівська, 27/1. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (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): грудень 2016 р. – січень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ
«Укравтознак», (050) 324-23-23, (098) 307-08-61.
 23. Назва об’єкта оцінки: частина технологічного проїзду загальною площею 344,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП
«Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (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): грудень 2016 р. – січень
2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Українське центральне
проектно-конструкторське бюро «Стапел», 777-15-39.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 26.01.2017.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 01.02.2017 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.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.16 №10-36-11307 (вх. РВ від 23.06.16
№ 01103886) «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з оцінки
майна у першому кварталі 2016 року»: за результатами аналізу звітності, отриманої від регіональних відділень, Фонд інформує про середні значення ціни послуг
з оцінки майна, що склалася у першому кварталі 2016 року за групами об’єктів:
об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення,
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,40
грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн; комплекс будівель та споруд –
3 200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,80 грн; цілісний майновий комплекс – 10 580,00 грн.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення центрального відділення поштового зв’язку площею 5,0 м2 (розміщення торговельного об’єкта).
Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 48/36, м. Кобеляки, Полтавська область.
Балансоутримувач: ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.12.2016.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області.
Платник виконаних робіт: ФОП Детюк Д. В.
 2. Назва об’єкта: частина нежитлових приміщень площею 45,9 м2 (розміщення офісного приміщення). Місцезнаходження об’єкта: вул. Є. Гребінки, 3,
м. Гребінка, Полтавська область. Балансоутримувач: УДКСУ у Гребінківському
районі Полтавської області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.12.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: Селянське (фермерське) господарство «Каміла».
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 3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 83,6 м2 (розміщення офісного приміщення). Місцезнаходження об’єкта: вул. Соборності (Леніна),
21, с. Максимівка, Кременчуцький р-н, Полтавська область. Балансоутримувач:
ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.12.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: ПАТ «Укртелеком».
 4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 58,1 м2 (розміщення
офісного приміщення). Місцезнаходження об’єкта: вул. Полтавська, 44, с. Бутенки,
Кобеляцький р-н, Полтавська область. Балансоутримувач: ПД УДППЗ «Укрпошта».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.12.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів
(у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПАТ «Укртелеком».
 5. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 91,3 м2 (розміщення офісного приміщення). Місцезнаходження об’єкта: вул. Богданова (Миру),
6, с. Хорішки, Козельщинський р-н, Полтавська область. Балансоутримувач: ПД
УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.12.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: ПАТ «Укртелеком».
 6. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 18,7 м2 (розміщення офісного приміщення). Місцезнаходження об’єкта: вул. Миру, 8, с. Полузір’я,
Новосанжарський р-н, Полтавська область. Балансоутримувач: ПД УДППЗ
«Укрпошта». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії
договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.12.2016. Строк виконання робіт:
5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПАТ «Укртелеком».
 7. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 251,2 м2 (розміщення
офісного приміщення). Місцезнаходження об’єкта: вул. Позена (Карла Маркса), 4,
с. Оболонь, Семенівський р-н, Полтавська область. Балансоутримувач: ПД УДППЗ
«Укрпошта». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії
договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.12.2016. Строк виконання робіт:
5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПАТ «Укртелеком».
 8. Назва об’єкта: частина нежитлових приміщень відділення зв’язку
площею 43,4 м 2 (розміщення офісного приміщення). Місцезнаходження
об’єкта: вул. Київська, 133, с. Піщане, Кременчуцький р-н, Полтавська область.
Балансоутримувач: ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки: визначення ринкової
вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки:
31.12.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: ПАТ «Укртелеком».
 9. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 10,6 м2 (розміщення перукарні). Місцезнаходження об’єкта: вул. Навроцького,9, м. Полтава.
Балансоутримувач: ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.12.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Пасічник Г. П.
 10. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 54,0 м2
(розміщення торговельного об’єкта). Місцезнаходження об’єкта: вул. Миру (Леніна),
50а, с. Опришки, Глобинський р-н, Полтавська область. Балансоутримувач: ПСПОВ
«Колос». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору
оренди. Запланована дата оцінки: 31.12.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних
днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт:
РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: УДППЗ «Укрпошта».
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення
(за наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення). Зазначені
документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у
тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеного ФДМУ, регіональне
відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом
оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме
майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 080,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415)
до 20.01.2017 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться 26.01.2017 о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою:
вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх,
кімн. 404. Робоча група перебуває за адресою: вул. Небесної Сотні (вул.
Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: частина приміщення гуртожитку площею 33,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Рівненський коледж економіки та бізнесу». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Орлова, 40.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника
конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна) Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Дячук Ірина Олегівна. 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 приміщення. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які
містяться в конверті. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться 3 лютого 2017 року о 9.00 у РВ ФДМУ по Рівненській
області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються до 30.01.2017 (включно) до 17.00
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового службового приміщення
адмінбудинку загальною площею 54,83 м2, зокрема: приміщення п’ятого поверху адмінбудинку – 45,4 м2, площі спільного користування – 3,93 м2 та прохідний
коридор між двома приміщеннями – 5,5 м2, що перебуває на балансі Департаменту
агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77,
відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87.
Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській
області. Платник робіт з оцінки: ФОП Рожко Алла Олександрівна. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.11.2016: – 3 617,25 грн. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху будівлі навчального корпусу № 3, літ. «В», позиція 2-17 (вестибуль) площею 1,0 м2, що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного
університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: майдан Перемоги, 3, м. Тернопіль.
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: ФОП Шнайдер Тарас Михайлович.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.11.2016: – 187,88 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення (поз. 43) першого поверху адмінбудинку площею 1,0 м2 та частки площ спільного користування 0,63 м2 на першому поверсі адмінбудинку Головного управління ДФС у
Тернопільській області, що перебуває на балансі Головного управління ДФС
у Тернопільській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Білецька, 1,
м. Тернопіль. 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) 5236-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки
державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-7377. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: Публічне
акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк». Балансова залишкова
вартість об’єкта оцінки станом на 30.11.2016: – 636,55 грн. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина холу (поз. XVIII) площею 2,0 м2 та частки площ спільного користування 1,26 м2 на першому поверсі адмінбудинку
Головного управління ДФС у Тернопільській області, що перебуває на балансі
Головного управління ДФС у Тернопільській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Білецька, 1, м. Тернопіль. 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: Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк».
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.11.2016: – 1 273,11 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень адміністративного
будинку загальною площею 165,59 м2, а саме: позиції 1-1, 1-2, 1-3, 1-5, 1-6,
1-7, 1-13, 1-14, І, ІІ, ІІІ, частина позиції 1-8 площею 16,84 м2 та частина позиції
1-4 площею 17,95 м2, що перебуває на балансі Головного управління статистики
у Тернопільській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Олега Ольжича, 5а,
м. Заліщики, 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) 52-7377. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: Територіальний
центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Заліщицького району.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.11.2016: – 0,00 грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина зовнішнього фасаду адміністративної
будівлі загальною площею 12,35 м2, що перебуває на балансі Департаменту
агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77,
відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87.
Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській
області. Платник робіт з оцінки: ФОП Філик Дмитро Васильович. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.09.2016: – 834,08 грн. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.
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.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».

Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву), а саме:
1) заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11
розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до
Положення); письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їх особистими підписами та печаткою претендента; 2) документи щодо
практичного досвіду претендента та оцінювачів з виконання робіт з оцінки та інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до
Положення); копії висновків про вартість майна або витягів із звітів, підписаних
оцінювачами, що будуть залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента. Подібними об’єктами до об’єктів оцінки 1, 5 є нерухоме майно –
окремі будівлі, приміщення, частини будівель офісної, торговельно-офісної та торговельної нерухомості; до об’єктів оцінки 2, 3, 4 – нерухоме майно – приміщення,
частини будівель для розміщення банкоматів, терміналів, автоматів з розливу напоїв; до об’єкта оцінки 6 – нерухоме майно – конструктивні частини будівель (фасади, фасадні стіни, дахи); 3) конкурсна пропозиція претендента, яка подається
в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання
робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки
з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством. До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість
послуг з оцінки майна яких не перевищує 2 008,00 грн.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504.
Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 в РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань).

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди
Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходженІнформація
№
Мета проведення (індекс, адреса), балансоутримувач (назва, код за Дата оцінки
про замовниз/п
ня оцінки
ЄДРПОУ, контактний телефон)
ка/платника
1 Нежитлові приміщення – кімн. № 0-86, 0-87, 0-129
На дату
Визначення
ФОП Макєєва
на цокольному поверсі різноповерхової (1-8) адміні- укладення вартості об’єкта О. А.
стративної будівлі, пам’ятка архітектури, загальною
договору на оренди з метою
площею 265,8 м2 за адресою: м. Харків, Привокзаль- проведення передачі в
незалежної оренду
ний майдан, 2, на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта»,
оцінки
22721970, тел.: (057) 712-46-43, 712-15-61
2 Нежитлові приміщення – буфет на першому поверсі 15.03.17
Визначення
ФОП Недо2
(площею 97,0 м ) та підвальне приміщення (площею
вартості об’єкта рубко Р. М.
з метою продо7,7 м2) у триповерховій будівлі навчального корпусу
вження догово(інв. № 10314095, літ. «А-5», пам’ятка архітектури),
ру оренди
реєстровий номер майна 21188157.1.ТОЧВФГ002,
загальною площею 104,7 м2, на балансі Харківського
радіотехнічного технікуму, за адресою: м. Харків,
вул. Сумська, 18/20, 21188157, тел. 731-17-11
3 Частина складу, інв. № 10330045, літ. за тех. паспор- 03.01.17
Визначення
Селянське
том «Б», реєстровий № 38631015.39.ШХРСЮЖ623,
вартості об’єкта фермерське
загальною площею 130,4 м2 за адресою: Харківська
з метою продо- господарствження догово- ство «Славуобл., Сахновщинський р-н, смт Сахновщина, вул. Півру оренди
тич»
денновокзальна, 45, на балансі Головного управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Харківській області, 38631015, тел. 700-41-44
4 Нежитлове приміщення – кімн. № 1 на 2-му поверсі На дату
Визначення
ТОВ «Еко3-поверхової виробничої будівлі корпусу № 4 загаль- укладення вартості об’єкта профпроект»
ною площею 37,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Григо- договору на оренди з метою
рія Рудика, 8, на балансі ДНВП «Об’єднання Комунар», проведення передачі в
незалежної оренду
14308730, тел.: (057) 707-01-72, 702-99-82
оцінки
5 2-поверхова адміністративно-виробнича будівля кор- На дату
Визначення
ТОВ «Екопусу № 18 загальною площею 1 078,78 м2, а саме:
укладення вартості об’єкта профпроект»
кімн. № 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, договору на оренди з метою
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, проведення передачі в
незалежної оренду
55, 56 на 2-му поверсі загальною площею 473,12 м2;
оцінки
кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22 на 1-му поверсі загальною площею
415,23 м2; кімн. № 11, 21, 23, 24, 25, 26 на 1-му поверсі загальною площею 190,43 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Григорія Рудика, 8, на балансі ДНВП «Об’єднання
Комунар», 14308730, тел. (057) 707-01-72, 702-99-82
6 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-7 на 1-му поНа дату
Визначення
ПВП «ЛЕВ»
версі 2-поверхового промислового приміщення, інв.
укладення вартості об’єкта
2
№ 70737, літ. Б-2, загальною площею 338,2 м за адре- договору на оренди з метою
сою: за адресою: м. Харків, вул. Маршала Батицького, проведення передачі в
30/5, на балансі ДП «Орган з сертифікації УкрНДІМет- незалежної оренду
оцінки
СЕРТ», 19471771, тел.: (057) 738-30-68, 738-02-47
7 Нежитлові приміщення – частина торгового залу
На дату
Визначення
ФОП Карчев2
2
№ 48д (S=37,4 м ) та підсобна № 49 (S=6,0 м ) у
укладення вартості об’єкта ська, А. О.
договору на оренди з метою
підвальній частині адміністративного будинку ДП
«Харківський національний академічний театр опери та проведення передачі в
балету ім. М. В. Лисенка» загальною площею 43,4 м2 незалежної оренду
оцінки
за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25, на балансі
ДП «Харківський будинок грамплатівок» Департаменту
культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, 04807811, тел. (057) 750-61-05
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної
грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки) строк виконання робіт, який повинен становити
не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному
обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою:
м. Харків, Театральний майдан, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після
опублікування цієї інформації. Тел. для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

фдму повідомляє

Назва об’єкта приватизації

Код за
ЄДРПОУ

Юридична адреса

Орган, уповноважений до
прийняття рішення про приватизацію управляти відповідним
державним майном

Публічне акціонерне товариство «Аграрний фонд»

38926880 01001, м. Київ,
вул. Бориса Грінченка, 1

Міністерство аграрної політики
та продовольства України

Публічне акціонерне товариство «Державна продовольчозернова корпорація України»

37243279 01033, м. Київ,
вул. Саксаганського, 1

Міністерство аграрної політики
та продовольства України

ІНФОРМАЦІЯ
щодо об’єктів, по яких прийнято рішення про приватизацію
Належність до переліку Монопольне становище на за- Вартість основних засобів на
підприємств, які мають гальнодержавному ринку від30.09.2016, тис. грн
стратегічне значення повідних товарів (робіт, послуг)
Основні види діяльності об’єкта приватизації (за даними статуту або Держкомстату України)
для економіки та безвид продукції,
не займає
первісна
залишкова
пеки держави
послуг
Не належить
Не займає
–
7 398
4 249
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; 10.61 Виробництво продуктів борошномельнокруп’яної промисловості; 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною
сировиною та напівфабрикатами; 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (основний); 46.36
Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами; 52.10 Складське господарство
Не належить
Не займає
–
981 908
654 723
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; 10.61 Виробництво продуктів борошномельнокруп’яної промисловості; 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; 52.10 Складське господарство;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів) (основний)
ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження плану приватизації Державного підприємства «Чутове»

Наказом РВ ФДМУ по Полтавській області від 18.11.2016 № 614 затверджено план приватизації Державного підприємства «Чутове».
Спосіб приватизації зазначеного підприємства – перетворення у колективне сільськогосподарське підприємство.
Показники підприємства на останню звітну дату:
Код за ЄДРПОУ 00845921.
Чисельність працюючих – 7 осіб.

№ 3 (1023)

Розмір земельної ділянки – 2775,5 га відповідно до Державного акта на право постійного користування земельними
ділянками.
Основні види діяльності підприємства: 01.11 вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур, насіння олійних культур; 01.46 розведення свиней.
Вартість єдиного майнового комплексу для визначення розміру пайового фонду колективного сільськогосподарського підприємства – 1 668,00 тис. грн.
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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
ВІННИЦЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Вінницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№ Назва органу управБалансоутримувач
загальна вартість майна за неза- максимально можз/п
ління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Державна казначейська 37337576, Управління Державної казначейської служби України у Те- Нерухоме майно – частина покрівлі та частина 37337576.1.АААГБД192
23800, Вінницька обл., Теплицький
42,0;
183 320,00;
2 роки 364 дні
Розміщення антенно-фідерних пристроїв; розміслужба України
плицькому районі Вінницької області, 23800, Вінницька обл., Теплиць- двоповерхової адміністративної будівлі (літ. А)
р-н, смт Теплик, вул. Незалежності, 41
2,0
1 038,00
щення обладнання стільникового зв’язку
кий р-н, м. Теплик, вул. Незалежності, 41, тел. (04353) 2-13-59
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЖИТОМИРСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Житомирській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
загальна пло- вартість майна за незалежною максимально можлиз/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
ща, м2
оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
1 Державна казначейська служба 37683869, Управління державної казначейської служби України у Любарському районі Жито- Нежитлове приміщення на 1-му
376838769.1.АААГБГ712 Житомирська обл., смт Лю14,9
22 574,00
2 роки 364 дні
Організація торгівлі непродоУкраїни
мирської області, смт Любар, вул. Незалежності, 40, тел. 2-21-30
поверсі адмінбудівлі
бар, вул. Незалежності, 40
вольчими товарами
2 Міністерство регіонального роз- 13568274, Житомирський філіал Державного підприємства «Державний науково-дослідний
Нежитлові приміщення на 1-му
94653199.9АААДЕБ670 м. Житомир, вул. С. Ріх173,9
616 097,00
2 роки 11 місяців Розміщення благодійного фонвитку, будівництва та житлово- та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», 10008, м. Житомир,
поверсі адміністративного будинку
тера, 20
ду без заняття комерційною
комунального господарства
вул. С. Ріхтера, 20, тел.: (0412) 34-24-13, 34-14-21.
(літ. А-4)
діяльністю
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

ЗАПОРІЗЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Запорізькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
реєстровий номер
загальна пло- вартість майна за неза- максимально можливий
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
мета використання
майна
ща, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Державна пенітенціарна
08563553, Запорізький слідчий ізолятор УДПтС України в Запорізькій області, Нежитлове приміщення № 16 будів–
м. Запоріжжя, вул. Пер23,8
36 713,00
2 роки 364 дні
Інше використання нерухомого майна (розміщення технолослужба України
69002, м. Запоріжжя, вул. Перша Ливарна, 36, тел. (061) 764-19-36
лі харчоблоку та лазні (літ. Е)
ша Ливарна, 36
гічного обладнання, постачання теплової енергії)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел.: (061) 226-07-89,
226-07-88, 226-07-87, 227-07-85. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

КИЇВСЬКА область
№
з/п

Назва органу управління

1 Міністерство освіти і науки
України
2 Міністерство інфраструктури України

Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Київській області про намір передати в оренду об’єкти державної власності, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
загальна вартість майна за неза- максимально можлинайменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
контактний телефон)
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
04543387, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний Частина малого спортивного залу 04543387.1.ИГЯКЧБ002
Київська обл., м. Переяслав75,0
287 980,00
2 роки 11 місяців
педагогічний університет імені Григорія Сковороди» навчального корпусу № 2
Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30
20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Приміщення № 7 на 1-му поверсі
20572069.1435.НЛТНПД1884 Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт
3,6
339 063,00
1 рік
пасажирського термінала «D»

3 Адміністрація Державної
39908375, КП «Укрспецзв’язок»
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України

Частина нежитлових приміщень в
будівлі ЦТЕ № 2 (Техбудівля № 2,
інв. № 30134)

39908375.1.ШГШТПУ705

Київська обл., м. ПереяславХмельницький, вул. О. Богданова, 9

100,44

404 100,00

2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення фізкультурно-спортивного закладу, діяльність якого
спрямована на організацію та проведення занять зі спорту
(дзю-дзюцу)
Згідно з додатком 2 до Методики розрахунку орендної плати
за державне майно та пропорції її розподілу, орендна ставка за
яким дорівнює або є більшою за 15 %
Розміщення офісних приміщень

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. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЛЬВІВСЬКА область
№
з/п
1
2

Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Назва органу
Балансоутримувач
загальна вартість майна за неза- максимально можлиуправління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Державна фіскальна 39507175, Державна фіскальна служба України (в оперативному управлінні Дрогобицької
Нежитлові приміщення № 2, 3, 3, 39292197.239.АААДЕД878 Львівська обл., м. Труска43,2
445 000,00
2 роки 364 дні
служба України
об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Львівській області), 82100, Львівська обл.,
4, 10 на першому поверсі будівлі
вець, пл. В. Чорновола, 2
станом на 31.10.2016
м. Дрогобич, вул. Шевченка, 9, тел. (03244) 1-00-36
Державна служба
02361400, Головне управління статистики у Львівській області, 79019, просп. В. Чорновола, 4,
Вбудоване нежитлове приміщення 02361400.1.АААДЕЖ043 м. Львів, просп. В.
18,0
231 960,00
2 роки 364 дні
статистики України тел.(032) 235-84-28
№ 66 на третьому поверсі будівлі
Чорновола,4
станом на 31.10.2016

мета використання
Розміщення закладу соціального обслуговування
для сімей, дітей та молоді, що утримується за рахунок місцевого бюджету
Розміщення офіса

Заяви про оренду 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».

МИКОЛАЇВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Миколаївській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
вартість майна за незалежною максимально можливий строк
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2
мета використання
оцінкою, грн
оренди
1 Міністерство інфраструкту01125608, ДП «Миколаївський морський торговельний порт», Частина нежитлового приміщення в не- 01125608.1.БАОПВЛ152 вул. Заводська, 25а,
22,4
87 100,00
2 роки 11 місяців
Торгівля товарами підакцизної групи (алкори України
м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/14, тел. (0512) 50-81-88
житловій будівлі їдальні
м. Миколаїв
гольними та тютюновими виробами)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ по Миколаївській області
(6-й поверх, кімн. 37-38) та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел.: (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження
об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ПОЛТАВСЬКА область

№
з/п
1
2
3

Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Полтавській 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
загальна вартість майна за неза- максимально можлиуправління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Державна служба гео- 21044912, Полтавська експедиції по геофізичним дослідженням у свердловинах Держав- Частина нежитлового при- 01432761.101ЮРИЕАХ003 вул. Кременчуцька, 6, с. Розсошенці,
17,4
80 920,00
2 роки 11 місяців
логії та надр України
ного геофізичного підприємства «Укргеофізика», вул. Кременчуцька,6, с. Розсошенці,
міщення лабораторного
Полтавський р-н, Полтавська обл.
Полтавський р-н, Полтавська обл., тел. (05322) 59-05-43
корпусу
Міністерство інфра21061678, Полтавська дирекція УДППЗ «Укрпошта», вул. 1100-річчя Полтави, 2, м. Пол- Нежитлові приміщення
21560045.1700.АААЖЕЖ347 вул. Ярослава Мудрого, 22, с. Світлогір49,4
28 600,00
1 рік
структури України
тава, 36000, тел. (05322) 7-34-23
ське, Кобеляцький р-н, Полтавська обл.
Міністерство інфра21061678, ПД УДППЗ «Укрпошта», вул. 1100-річчя Полтави, 2, м. Полтава, 36000,
Нежитлове приміщення
21560045.1700.АААЖЕЖ215 вул. Незалежності (Леніна), 120,
10,0
33 684,00
1 рік
структу ри України
тел. (05322) 7-34-23
смт Машівка, Полтавська обл.

Мета використання
Розміщення офіса
Торгівля непродовольчими товарами (18 %)
Інше використання державного майна (розміщення майстерні з ремонту мобільних телефонів)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. 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».

РІВНЕНСЬКА область
№
з/п

Назва органу управління

Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Рівненській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
вартість майна за незалежнайменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2
максимально можливий строк оренди
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
ною оцінкою, грн

мета використання

1 Міністерство освіти і науки 02547180, Вище професійне училище № 24 м. Корець, 34700, Рівненська обл., Бетонна площадка 02547180.1.ИТОВШБ020 Рівненська обл., м. Корець,
27,5;
9 671,00;
2 роки 11 місяців
Розміщення блочно-транспортабельних
України
м. Корець, вул. Незалежності, 39, тел. (03651) 2-13-20
вул. Незалежності, 39
50,0
17 571,00
котелень (інше використання)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

СУМСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Сумській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
загальна
вартість майна за незалежною
максимально можлиз/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2
оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державна казначейська 37929744, Роменське управління Державної казначейської служби України Сумської області, 42000, Сум- Нежитлові приміщення
37929744.1.АААДЕГ481 Сумська обл., м. Ромни,
95,3
69 900,00
2 роки 364 дні
Розміщення автотранспорту
служба України
ська обл., м. Ромни, бульв. Шевченка, 14, тел. (05448) 5-27-96
бульв. Шевченка, 14
станом на 30.11.2016
орендаря
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Заяви подаються в окремому конверті з
написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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