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

Окреме індивідуально визначене майно – будівля трансформаторної підстанції літ. «І-1» площею 8,3 м2 з обладнанням за адресою: 79018, м. Львів, вул. Братів
Міхновських, 32а, що перебуває на зберіганні ПП «ЛьвівІнтерСервіс». Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній
формі, за 58 782,00 грн, у т. ч. ПДВ – 9 797,00 грн.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
Донецька область

Пропонуються до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкти державної власності групи А разом із земельними ділянками:
1. Будівля крамниці літ. А-1 загальною площею 228,1 м2 з прибудовами
(а-1, а1-1, а2-1) та ґанком (а3-1) за адресою: 85372, Донецька обл., Покровський
р-н, с. Новоєлизаветівка, вул. Широка, 86а, що в процесі приватизації не увійшла
до статутного капіталу КСП «Селидівський» (код за ЄДРПОУ 00848196).
Відомості про об'єкт: стан об’єкта задовільний, за призначенням не використовується. Орієнтовна площа земельної ділянки – 0,0269 га.
2. Будівля літ. А-1 загальною площею 91,9 м2 (колишня телефонна станція)
за адресою: 85551, Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с-ще Урожайне, вул. Поштова, 1, що обліковується на балансі ПАТ «МАКСТРОЙ» (код за ЄДРПОУ 05394759).
Відомості про об'єкт: об’єкт побудовано у 1968 році, потребує капітального
ремонту, протягом тривалого часу не використовується за призначенням. Орієнтовна площа земельної ділянки – 0,0384 га.
Більш докладну інформацію щодо зазначених об’єктів можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.
Пропозиції щодо придбання об’єктів слід надсилати протягом 20 днів з
дня публікації оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області.

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

1. Назва об'єкта: нежитлова будівля.
Адреса об'єкта: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 34.
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації
України в Полтавській області, код за ЄДРПОУ 26304855.
Адреса балансоутримувача: 36039, м. Полтава, вул. Сінна, 16.
Відомості про об'єкт: одноповерхова нежитлова будівля. Фундамент бетонний;
стіни цегляні; перегородки цегляні; перекриття дерев’яне; покрівля – шифер; підлога дерев’яна. Загальна площа – 442,9 м2. Рік побудови – 1953. Об’єкт розташований в центральній зоні міста Лубни. Стан будівлі – незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: згідно з Витягом з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень об’єкт розташований
на земельній ділянці площею 0,187 га, кадастровий номер 5310700000:06:068:0025,
цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування. Користувач земельної ділянки: Державна
судова адміністрація України територіальне управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 704 117,00 грн. ПДВ – 140 823,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 844 940,40 грн.
Грошові кошти у розмірі 84 494,04 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172,
р/р № 37318055009476.
2. Назва об'єкта: нежитлова будівля.
Адреса об'єкта: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Старо-Троїцька, 3.
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації
України в Полтавській області, код за ЄДРПОУ 26304855.
Адреса балансоутримувача: 36039, м. Полтава, вул. Сінна, 16.
Відомості про об'єкт: одноповерхова нежитлова будівля. Фундамент бетонний;
стіни цегляні; перегородки цегляні; перекриття дерев’яне; покрівля – шифер; підлога дерев’яна. Загальна площа – 360,0 м2. Рік побудови – 1892. Об’єкт розташований в центральній зоні міста Лубни. Стан будівлі – незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: згідно з Витягом з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень об’єкт
розташований на земельній ділянці площею 0,0534 га, кадастровий номер
5310700000:06:069:0012, цільове призначення: для будівництва та обслуговування
будівель органів державної влади та місцевого самоврядування. Користувач земельної ділянки: Державна судова адміністрація України територіальне управління
Державної судової адміністрації України в Полтавській області.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 605 993,00 грн. ПДВ – 121 198,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 727 191,60 грн.
Грошові кошти у розмірі 72 719,16 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172,
р/р № 37318055009476.
Умови продажу об’єктів:
у встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу об’єкта
приватизації; у встановлений договором купівлі-продажу строк прийняти об’єкт
приватизації; подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно;
питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно
в межах чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт; не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної ціни продажу; надавати продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов договору; обов’язки
покупця, передбачені договором, зберігають свою дію для осіб, які придбають
об’єкт приватизації у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких
зобов’язань; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови
збереження для нового власника всіх зобов’язань за договором виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням,
у порядку, що затверджується Фондом державного майна України; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта приватизації
зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на
об’єкт приватизації подати державному органу приватизації копії документів, що
підтверджують його право власності; договори про подальше відчуження об’єкта
приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають
нотаріальному посвідченню; відсутність погодження державним органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для визнання
правочинів щодо такого відчуження недійсними.
Повторний аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку
проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в повторному 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).
Плата за об’єкти приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області,
МФО 831019, р/р № 37185500900001.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Термін приймання заяв – до 17.15 20 березня 2017 року включно.
Повторний аукціон в електронній формі буде проведено Центральною
універсальною біржею (https://centrex.com.ua) 24 березня 2017 року. Час
початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.30, час закінчення
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є
додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної біржі: http:// info@centrex.com.ua.
Ознайомитися з об’єктами приватизації можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 418, тел. (05322)
2-24-86.

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

Назва об'єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Ватутінське вантажно-транспортне управління» (ідентифікаційний код 34675640).
Місцезнаходження об’єкта: 20254, Черкаська обл., м. Ватутіне, вул. Лейтенанта Кривошеї, 113.
Основний вид діяльності за КВЕД: 49.20 вантажний залізничний транспорт.
Предметом діяльності підприємства є: організація перевезень вантажів; діяльність залізничного і автомобільного транспорту; надання послуг з подачі та забирання
вагонів; надання послуг з виконання маневрової роботи; ремонт і технічне обслуговування залізничного рухомого складу, який належить підприємству; розробка
Технічних умов з перевезення вантажів залізничним транспортом; укладення господарських договорів із контрагентами під’їздної колії на транспортне і транспортнеекспедиційне обслуговування, надання інших залізничних транспортних послуг; транспортне і транспортне-експедиційне обслуговування з метою задоволення потреб
контрагентів з перевезення вантажів; зберігання паливно-мастильних матеріалів.
Основні показники діяльності підприємства
№
Найменування показника
2013 рік
2014 рік
2015 рік
2016 рік
з/п
1 Обсяг реалізованої продукції, тис. грн
1269
2798
4242
4211
2 Балансовий прибуток, тис. грн
(- 21)
(-33)
4
(-234)
3 Величина чистого прибутку, тис. грн
(-27)
(-38)
4
(-234)
4 Рентабельність, %
10
10
10
10
5 Вартість активів, тис. грн
290
299
257
409
6 Вартість власного капіталу, тис. грн
190
152
152
(-82)
7 Дебіторська заборгованість, тис. грн
123
134
83
224
8 Кредиторська заборгованість, тис. грн,
100
147
105
491
у т. ч. пільгові пенсії по списку № 1
0
0
0
0
Кількість та склад робочих місць: на 01.02.2017 чисельність працюючих – 31
особа: директор – 1, головний бухгалтер – 1, бухгалтер – 1, бухгалтер-касир – 1,
інженер по організації управління виробництвом – 1, начальник станції – 1, чергові
по станції – 4, начальник депо рухомого складу – 1, начальник дільниці – 1, машиніст тепловоза – 2, помічник машиніста тепловоза – 1, складач поїздів – 2, електромонтер – 1, слюсар РРС (ремонт рухомого складу) – 2; машиніст екскаватора
ЮМЗ – 1, водій автомашини – 1, маляр-штукатур – 2, монтер колії 5 розряду – 1,
монтер колії 4 розряду – 5, монтер коліїї 3 розряду – 1.
Відомості про об'єкт: до складу ЄМК входять: будівлі та споруди, у т. ч.: будівля
для охоронців (літ. А, а) загальною площею 10,0 м2; приміщення тепловозного депо
(літ. Б, б, б1) загальною площею 1 218,6 м2; будівля бані (літ. Б1) загальною площею
365,6 м2 ; будівля підсобного приміщення депо (літ. В) загальною площею 20,8 м2;
будівля складу паливно-мастильних матеріалів (літ. Г) загальною площею 6,6 м2; приміщення служби залізничної колії (літ. Д) загальною площею 127,7 м2; приміщення
підсобного господарства залізничної колії (літ. Е) загальною площею 56,4 м2; будівля
піскосушилки (літ. Ж, ж1, ж2, ж3) загальною площею 170,2 м2; гараж для залізничного
транспорту (літ. З) загальною площею 162,9 м2; гаражний бокс для автотранспорту
(літ. I, i) загальною площею 180,2 м2; приміщення матеріального складу, службове
приміщення (прибудова) (літ. К, к1, к2) загальною площею 657,6 м2; адміністративний
будинок з підвалом та ганком (літ. Л, л) загальною площею 477,3 м2; приміщення
підсобних майстерень та буфета (літ. М, м1, м2) загальною площею 174,2 м2; будівля
бензосховища (літ. Н); підвал для збереження паливо-мастильних матеріалів (літ. О);
приміщення туалетної (літ. У); ворота № 1; огорожа № 2; металева бетонна естакада
для автотранспорту № 4; вимощення I; будівля станції «Ватутіне» з прибудовою та
ганком (літ. А, а, а1) (вул. Залізнична, 30а) загальною площею 76,0 м2; сарай (літ. В)
(вул. Залізнична, 30а) загальною площею 21,2 м2; акумуляторна (літ. Б) (вул. Залізнична, 30а) загальною площею 88,9 м2; залізничні колії розташовані на 5 дільницях
загальною довжиною 12 204,4 пог. м.
На балансі підприємства також обліковуються: основні засоби (машини, обладнання, транспортні засоби, інструменти, інвентар) – 38 шт., малоцінні необоротні матеріальні активи – 43 шт.
Відомості про земельну ділянку: розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації від 18.05.2016 № 242 державному підприємству «Ватутінське ВТУ»
надано в постійне користування для розміщення та експлуатації будівель та споруд
залізничного транспорту п’ять земельних ділянок загальною площею 7,5652 га.
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище,
утворення і розміщення відходів підприємство не здійснює.
Ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 23 908 318,69 грн, ПДВ – 4 781 663,74 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 28 689 982,43 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта:
1. Збереження основного виду діяльності підприємства.
2. Після придбання об’єкта приватизації новий власник стає правонаступником
усіх прав та обов’язків державного підприємства.
3. Протягом шести місяців з дня підписання договору купівлі-продажу не звільняти працівників підприємства з ініціативи покупця за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або випадку вчинення
працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів
3, 4, 7, 8 статті 40 і статті 41 Кодексу законів про працю України.
4. Протягом шести місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації погасити кредиторську заборгованість, у тому числі із заробітної плати,
перед Пенсійним фондом України, до бюджетів усіх рівнів та фондів соціального
страхування, яка складеться на дату укладення договору купівлі-продажу.
5. Забезпечити створення безпечних умов праці та дотримання на підприємстві санітарних та екологічних норм та правил протипожежної безпеки згідно
з чинним законодавством.
6. Забезпечити соціальні гарантії працівникам підприємства згідно з вимогами
трудового законодавства.
8. Недопущення утворення простроченої заборгованості перед працівниками
із заробітної плати.
7. У встановленому законодавством порядку здійснити державну реєстрацію
припинення юридичної особи – державного підприємства «Ватутінське вантажнотранспортне управління».
8. Покупець зобов’язаний дотримуватися вимог законодавства про охорону
навколишнього природного середовища.
9. Питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору
купівлі-продажу в установленому законодавством порядку.
10. Подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збере-
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ження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за
їх виконання, у порядку, що затверджується ФДМУ.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка)
від початкової ціни продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007 в
ГУДКСУ в Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ
по Черкаській області.
Грошові кошти в розмірі 2 868 998,24 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319071002036 в ДКСУ, МФО 820172,
код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 20 березня 2017 року
до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 24 березня 2017 року, час початку внесення
цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа
«Україна» на сайт: http://birga-ukraine.com.ua/.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа

«Україна» (03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86д) 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.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 9.00 до 17.00 за місцем його
розташування за сприяння регіонального відділення.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, тел. 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

Продаж об’єктів групи Е
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-35-29
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж державної частки у статутному капіталі
спільного підприємства «КЕРАМНАДРА» у формі товариства
з обмеженою відповідальністю на аукціоні

Найменування: державна частка у статутному капіталі спільного підприємства
«КЕРАМНАДРА» у формі товариства з обмеженою відповідальністю, що становить
51 % статутного капіталу товариства.
Місцезнаходження: 90260, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво,
вул. Чіпі, будинок 3, тел./факс: (03141) 4-31-28.
Код за ЄДРПОУ 20449073.
Розмір статутного капіталу: 362 171,00 грн (триста шістдесят дві тисячі сто
сімдесят одна гривня).
Основні види діяльності (за КВЕД): 08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну.
Номінальна вартість пакета акцій: 184 707,00 грн (сто вісімдесят чотири тисячі
сімсот сім гривень).
Початкова ціна продажу пакета акцій: 11 825 615,00 грн (одинадцять
мільйонів вісімсот двадцять п’ять тисяч шістсот п’ятнадцять гривень).
Площа земельної ділянки, на якій розташоване господарське товариство: 1,09
га (договір оренди від 21.01.2002 строком на 15 років); 0,41 га (договір оренди від
25.01.2010 строком на 15 років).
Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., Берегівський р-н,
с. Мужієво, дільниця проведення гірничих робіт і їх обслуговування.
Цільове призначення земельної ділянки: для тимчасового складання каоліну; для розташування адміністративно-побутового комбінату, складських приміщень та навісів.
Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки: для ділянки площею 1,09 га –
грошова оцінка не проводилась; для ділянки площею 0,41 га – 441 292,84 грн (чотириста сорок одна тисяча двісті дев’яносто дві гривні 84 коп.).
Засоби платежу: грошові кошти.
Показники економічної діяльності за останні три роки
Показник
2014 р.
2015 р.
2016 р.
Баланс активів і пасивів, тис. грн
4 440,0
5 036,0
5 524,0
Рентабельність, %
–
–
–
Вартість власного капіталу, тис. грн
3 178,0
4 337,0
4 797,0
Чистий прибуток, тис. грн
653,0
1 326,0
968,0
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн
5 694,0
7 907,0
7 272,0
Показники господарської діяльності станом на 31.12.2016
Показник
Значення показника
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
41
Балансова вартість основних фондів, тис. грн
2 215,0
Знос основних фондів, тис. грн (% від основних фондів)
1 949,0 (47 %)
Дебіторська заборгованість, тис. грн
384,0
Кредиторська заборгованість, тис. грн
727,0
Обсяги викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище: 0,058 т.
Утворення і передача відходів: 1,255 т.
Інформація про сплату екологічних зборів та платежів: сплачено екологічного
податку за 2016 рік – 701,70 грн.
Умови аукціону.
Аукціон з повторного продажу державної частки у статутному капіталі
спільного підприємства «КЕРАМНАДРА» у формі товариства з обмеженою
відповідальністю, що становить 51 % статутного капіталу товариства, (далі –
аукціон) буде проведено у Фонді державного майна України 28 березня
2017 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9,
кімн. 303 (3-й поверх).
Реєстрація учасників аукціону буде проводитись у день проведення аукціону
з 10.00 до 10.50 за місцем проведення аукціону.
В аукціоні мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації згідно із статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
До участі в аукціоні не допускаються юридичні особи та фізичні особи, визначені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
майна», а саме:

юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є
держава Україна; юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток,
паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент
держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава,
визнана Верховною Радою України державою-агресором; органи державної влади;
працівники державних органів приватизації; державні господарські об’єднання,
державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні
компанії та підприємства; особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон
визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн,
що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним
шляхом; особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб,
кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій
частині, або є пов’язаними особами таких осіб; юридичні особи чи пов’язані з ними
особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України державоюагресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства;
фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, визнаної
Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано
санкції відповідно до законодавства.
Також не допускаються до участі в аукціоні особи, щодо яких застосовані
санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня 2015 року
№ 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), Указу Президента України
від 17 жовтня 2016 року № 467/2016, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року «Про застосування
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
та Закону України «Про санкції».
Аукціон буде проводитися відповідно до Порядку здійснення підготовки до
приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах
господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об‘єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або за її межами, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 22 травня 2012 року № 723 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 12 червня 2012 року за № 937/21249 (далі – Порядок).
Заява на участь в аукціоні (три примірники) за встановленою формою (додаток до Порядку) та документи, що додаються до заяви, подаються до Фонду державного майна України за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9
(поштою або у скриньку для вхідної кореспонденції на першому поверсі Фонду
державного майна України).
Кінцевий строк приймання заяв на участь в аукціоні: 22 березня 2017 року.
Разом із заявою на участь в аукціоні подаються: інформація про потенційних
покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні
об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) відповідно до Закону України «Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; для
потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану
декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних
покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.
Потенційні покупці – юридичні особи зобов’язані подати до державного органу
приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасників.
Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також
обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною третьою цієї статті,
покладається на покупця.
Згідно з ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства» особа (особи, що
діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які
належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій товариства, зобов’язана не пізніше ніж за
30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати товариству письмове
повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення
здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, та
опублікування в офіційному друкованому органі.
Відповідно до ст. 186 Закону України «Про приватизацію державного майна»
у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції,
покупець зобов’язаний отримати дозвіл відповідного органу Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у

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

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

Назва об'єкта: дитячий оздоровчий табір «Сонячний берег».
Адреса об'єкта: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Курортна, 17.
Балансоутримувач: ВАТ «Точмаш». Ідентифікаційний код 14300579.
Відомості про об'єкт: у складі об’єкта 21 од. нерухомості загальною площею
5 585,7 м2: корпус № 1 літ. А-1 площею 221,1 м2, корпус № 2 літ. Б-1 площею 223,9 м2,
корпус № 3 літ. В-1 площею 222,2 м2, корпус № 4 літ. Г-1 площею 221,5 м2, корпус
№ 5 літ. Д-1 площею 232,7 м2, корпус № 6 літ. Е-1 площею 224,1 м2, літній кінотеатр
літ. Ж-1 площею 294,2 м2, будівля для господарських потреб літ. З-1 площею 89,1 м2,
дизельна майстерня літ. И-1 площею 51,4 м2, пральня літ. К-1 площею 98,0 м2,
сарай-комора літ. Л-1 площею 39,7 м2, дискоклуб літ. Н-1 площею 79,9 м2, котельня
літ. О-1 площею 101,3 м2, бойлерна літ. П-1 площею 26,0 м2, будівля харчоблоку
літ. Р-1 площею 489,1 м2, ізолятор-медпункт літ. С-3 площею 931,0 м2, їдальня
літ. Т-2 площею 1 980,2 м2, кіоск трансформаторний літ. У-2 площею 42,5 м2, туалет
літ. Ф-1 площею 17,8 м2, альтанка літ. Э-1, огорожа території табору. Рік побудови –
1958. Площа земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, – 5,9 га.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 3 615 000,00 грн, ПДВ – 723 000,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 4 338 000,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Збереження виду діяльності об’єкта.
2. Вирішити питання землекористування згідно з чинним законодавством протягом 1,5 року після набуття права власності на об’єкт.
3. Дотримуватись санітарних норм під час експлуатації об’єкта.
4. Здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт відповідно до
вимог чинного законодавства протягом шістьох місяців після підписання акта передачі державного майна.
5. Сплатити за об’єкт у строки, передбачені чинним законодавством.
6. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов
договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ ФДМУ по Донецькій
області із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання,
визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314
ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ
ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 433 800,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015
року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015
року за № 1147/27592 (зі змінами).
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 20 березня 2017 року. Час внесення цінових пропозицій (початку
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Української універсальної біржі: http://
www.uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039,

27 лютого 2017 року

м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви,
а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні: 16 березня 2017 р. до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Української універсальної біржі виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 43 380,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

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

Назва об'єкта: база відпочинку «Івушка», що перебуває на балансі Оперативного воєнізованого гірничорятувального загону.
Адреса об'єкта: Донецька обл., Першотравневий р-н, смт Ялта, вулиця Маяковського, 59б.
Балансоутримувач: Оперативний воєнізований гірничорятувальний загін.
Відомості про об’єкт нерухомості: до складу бази відпочинку «Івушка» входять
23 основні будинки (одноповерхові будівлі): 8 літніх дерев’яних будинків, обліцованих цеглою (літ. А-1, Б-1, В-1, Г-1, Д-1, Е-1, Ж-1, З-1,) площею 34,4 м2 кожний,
7 літніх дерев’яних двокімнатних будинків (літ. И-1, К-1, Л-1, М-1, Н-1, О-1, П-1)
площею 35,8 м2 кожний, 2 кухні (літ. У-1, Ф-1) площею 21,1 м2 та 21,3 м2 відповідно, адміністративний корпус (літ. С-1) площею 55,5 м2, склад (літ. Ч-1) площею
41,0 м2, клуб дерев’яний (літ. Р-1) площею 59,4 м2, сторожка (літ. Т-1) площею
36,2 м2, туалет (літ. Х-1) площею 26,0 м2, душова (літ. Ц-1) площею 17,96 м2, а також установка для пересувної лабораторії (вагон металевий), 2 вагони-гуртожитки,
паркан металевий. Введення бази в експлуатацію відбулось у 1971 році. Технічний
стан майна незадовільний та потребує капітального ремонту. Об’єкт не функціонує
з 2013 року. Розмір земельної ділянки становить 0,6987 га.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 480 000,00 грн, ПДВ – 96 000,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 576 000,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Збереження виду діяльності об’єкта.
2. Вирішити питання землекористування згідно з чинним законодавством протягом 1,5 року після набуття права власності на об’єкт.
3. Дотримуватись санітарних норм під час експлуатації об’єкта.
4. Здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт відповідно до
вимог чинного законодавства протягом шістьох місяців після підписання акта передачі державного майна.
5. Сплатити за об’єкт у строки, передбачені чинним законодавством.
6. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов
договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ ФДМУ по Донецькій
області із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання,
визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Сума грошових коштів у розмірі 57 600,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ
по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі

власність в інший спосіб чи отримання в управління акцій (часток, паїв) у розмірі,
що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому
органі управління відповідного суб’єкта господарювання. Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством
про захист економічної конкуренції.
Для участі в аукціоні потенційний покупець сплачує:
реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу державної
частки у статутному капіталі спільного підприємства «КЕРАМНАДРА» у формі товариства з обмеженою відповідальністю у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 грн (сімнадцять грн), який вноситься
на рахунок № 37183500900028 в Державній казначейській службі України м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945; призначення платежу: реєстраційний
внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу державної частки у статутному
капіталі спільного підприємства «КЕРАМНАДРА» у формі товариства з обмеженою
відповідальністю, одержувач – Фонд державного майна України;
грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни продажу державної частки у
статутному капіталі спільного підприємства «КЕРАМНАДРА» у формі товариства з
обмеженою відповідальністю, що становить відповідно 1 182 561,50 грн (один мільйон сто вісімдесят дві тисячі п’ятсот шістдесят одна гривня 50 коп.), які вносяться
на рахунок № 37316021000058 в Державній казначейській службі України м. Києва,
МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945; призначення платежу: внесок грошових
коштів у розмірі 10 % початкової ціни продажу державної частки у статутному капіталі спільного підприємства «КЕРАМНАДРА» у формі товариства з обмеженою
відповідальністю, одержувач – Фонд державного майна України.
Умови проведення аукціону.
Якщо протягом трьох хвилин після оголошення початкової ціни продажу будь-хто
з учасників аукціону не висловив бажання придбати державну частку у статутному
капіталі спільного підприємства «КЕРАМНАДРА» у формі товариства з обмеженою
відповідальністю за оголошеною початковою ціною особа, уповноважена на проведення аукціону, припиняє торги. Аукціон вважається таким, що не відбувся.
Якщо більше одного учасника аукціону одночасно погодилися придбати державну частку у статутному капіталі спільного підприємства «КЕРАМНАДРА» у формі
товариства з обмеженою відповідальністю за запропонованою ціною (вищою за
початкову) особа, уповноважена на проведення аукціону, оголошує наступну ціну
згідно з кроком торгів.
Крок торгів – 10 % початкової ціни продажу державної частки у статутному
капіталі спільного підприємства «КЕРАМНАДРА» у формі товариства з обмеженою відповідальністю.
У разі, якщо ніхто з учасників аукціону не погодився протягом трьох хвилин
на запропоновану особою, уповноваженою на проведення аукціону, наступну
ціну за державну частку у статутному капіталі товариства особа, уповноважена
на проведення аукціону, оголошує переможцем аукціону того учасника аукціону,
заява на участь в аукціоні якого була зареєстрована Фондом державного майна
України раніше.
Особа, уповноважена на проведення аукціону, оголошує кожне наступне
збільшення ціни згідно з кроком торгів. Учасники аукціону можуть запропонувати більшу, ніж оголошена особою, уповноваженою на проведення аукціону, ціну
шляхом підняття номеру квитка учасника аукціону та оголошення своєї пропозиції ціни з голосу.
Особа, уповноважена на проведення аукціону, оголошує наступну ціну за
державну частку у статутному капіталі товариства збільшивши її на крок торгів від
запропонованої учасником аукціону з голосу.
У разі, якщо ніхто з учасників аукціону не погодився протягом трьох хвилин на
запропоновану ціну, переможцем аукціону вважається той учасник аукціону, який
запропонував найвищу ціну.
У разі, якщо для участі в аукціоні з продажу державної частки у статутному капіталі спільного підприємства «КЕРАМНАДРА» у формі товариства з обмеженою
відповідальністю подано заяву від одного покупця, зазначена державна частка
може бути продана безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни.
Ознайомитись з спільним підприємством «КЕРАМНАДРА» у формі товариства з
обмеженою відповідальністю можна у робочі дні за його місцезнаходженням: 90260,
Закарпатська об., Берегівський р-н, с. Мужієво, вул. Чіпі, буд. 3.
З питань реєстрації учасників аукціону звертатись до Фонду державного майна України, Управління конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту
приватизації за телефонами (+38044) 200-35-29, 200-36-56, 200-32-29 у робочі дні
з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю та у передсвяткові дні – з 9.00 до 16.45).

щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 20 березня 2017 року. Час внесення цінових пропозицій (початку аукціону) – 12.00, час закінчення внесення
цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної
біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні: 16 березня 2017 р. до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, що становить 5 760,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

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

Назва об’єкта: пансіонат «Мебельщик».
Адреса об’єкта: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Нахімова, 45а.
Балансоутримувач: ТОВ «АРП» (за договором про безоплатне зберігання).
Ідентифікаційний код 32397798.
Відомості про об'єкт: у складі об’єкта 17 од. нерухомості: будиночок № 1 (літ.
А-1) площею 79,7 м2, адмінбудівля (літ. Б-1) площею 51,4 м2, будиночок № 2 (літ.
В-1) площею 78,4 м2, будиночок № 3 (літ. Г-1) площею 41,4 м2, будиночок № 4 (літ.
Д-1) площею 39,4 м2, будиночок № 5 (літ. Е-1) площею 22,6 м2, будиночок № 6 (літ.
Ж-1) площею 65,7 м2, будиночок № 7 (літ. З-1) площею 79,4 м2, склад (літ. И-1)
площею 20,1 м2, будиночок № 8 (літ. К-1) площею 20,1 м2, будиночок № 9 (літ. Л-1)
площею 20,6 м2, будиночок № 10 (літ. М-1) площею 20,3 м2, будиночок № 11 (літ.
Н-1) площею 20,2 м2, будиночок № 12 (літ. О-1) площею 48,6 м2, душова-вбиральня
(літ. Т-1) площею 6,0 м2, паркан № 1, ворота № 2. Рік побудови – 1968. Площа земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, – 0,55 га.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 367 000,00 грн, ПДВ – 73 400,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 440 400,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Збереження виду діяльності об’єкта.
2. Вирішити питання землекористування згідно з чинним законодавством протягом 1,5 року після набуття права власності на об’єкт.
3. Дотримуватись санітарних норм під час експлуатації об’єкта.
4. Здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт відповідно до
вимог чинного законодавства протягом шістьох місяців після підписання акта передачі державного майна.
5. Сплатити за об’єкт у строки, передбачені чинним законодавством.
6. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов
договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ ФДМУ по Донецькій
області із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання,
визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов'язків покупця згідно з законодавством України.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314
ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне РВ ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 44 040,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015
року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015
року за № 1147/27592 (зі змінами).
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Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 20 березня 2017 року. Час внесен-

ня цінових пропозицій (початку аукціону) – 10.00, час закінчення внесення
цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної
біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним

чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні : 16 березня 2017 р. до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, що становить 4 404,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

КОНКУРСИ З відбору розробників документації із землеустрою
КІРОВОГРАДСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою присвоєння
кадастрового номера земельній ділянці

Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт
з присвоєння кадастровго номера земельній ділянці).
Дані про об’єкти землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт незавершеного будівництва – механізований тік, що перебуває на
балансі управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації, за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Бутівське, вул. Польова, 2.
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,6 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 03.10.2005
№ 2683 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації» зі змінами від 30.11.2005 № 3069, від 02.11.2006 № 166,
наказ РВ ФДМУ по Кіровоградській області від 08.12.2005 № 482 «Про прийняття
рішення про приватизацію об’єкта незавершеного будівництва», наказ РВ ФДМУ по
Кіровоградській області від 01.09.2009 № 262 «Про продаж об’єкта незавершеного
будівництва – механізований тік, що знаходиться на балансі управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації, без земельної
ділянки», вимоги пункту 6 статті 120 Земельного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
Умови конкурсу.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Кіровоградській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою (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); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків,
крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії
установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів,
що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт,
у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та
перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних
робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення
про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом
ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.10.2011 за № 1210/19948) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсна документація подається до відділу фінансово-бухгалтерської роботи, господарсько-документального забезпечення та інформатики РВ ФДМУ по
Кіровоградській області до 22 березня 2017 року включно.
Конкурс вiдбудеться в РВ ФДМУ по Кiровоградськiй областi 30 березня
2017 року о 10.00 за адресою: 25009, м. Кiровоград, вул. Глинки, 2, кiмн.
706. Телефон для довідок (0522) 33-25-79.

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 витягу з Державного земельного кадастру,
підготовка інших документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на
якій розташовано 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 область.
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 27.03.2017 об 11.00 за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2, РВ ФДМУ по Сумській області. Місцезнаходження комісії: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Телефон для довідок (0542) 36-21-83.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; витяг з Державного земельного
кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, 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 – 21.03.2017 до 17.00.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області (кімната 9).

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення повторного конкурсу з відбору виконавців
робіт із землеустрою для підготовки до продажу земельної
ділянки державної власності, на якій розташований об’єкт
незавершеного будівництва, що підлягає приватизації

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 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 витягу з Державного земельного кадастру,
підготовка інших документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на
якій розташовано державне майно – об’єкт незавершеного будівництва –
металевий модуль. Місцезнаходження об’єкта: вул. Ярківська, 2, м. Конотоп,
Сумська область.
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 27.03.2017 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.

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 (у разі необхідності її проведення), отримання витягу з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку, підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки.
Дані про об’єкт землеустрою: незавершене будівництво будинку для вчителів № 47 за адресою: Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Привітне, вул. Центральна, 10.
Об’єкт – двоповерхова цегляна будівля з підвалом на два під’їзди. Будинок на
вісім квартир; двері, вікна, балкони – відсутні.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,045 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 16.12.2015
№ 1934 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації» та рішення Привітненської сільської ради Золотоніського
району Черкаської області від 27.01.2016 № 2.
Умови конкурсу: претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ
ФДМУ по Черкаській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на
якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців
робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У
конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток
2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що засвідчує

реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії
установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів,
що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт,
у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та
перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних
робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення
про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом
ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Останній день подання конкурсної документації – 21.03.2017.
Конкурс відбудеться 29.03.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 410; телефон
для довідок (0472) 37-26-61.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки
до продажу земельної ділянки державної власності, на якій
розташований об’єкт, що підлягає приватизації

1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою,
на якій він розташований; встановлення меж земельної ділянки та погодження їх
з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у державному земельному кадастрі,
присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; внесення відомостей до бази
даних Державного земельного кадастру; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку
державної експертизи документації із землеустрою; підготовка інших матеріалів
та документів, необхідних для продажу земельної ділянки.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований єдиний
майновий комплекс державного підприємства «Торговий дім «Буковинська
Горілка» (код за ЄДРПОУ 22849629) за адресою: м. Чернівці, вул. Лесина, 4а.
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт
із землеустрою.
2. Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 07.02.2017
№ 185 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації», наказ РВ ФДМУ по Чернівецькій області від 14.02.2017
№ 41-П «Про приватизацію єдиного майнового комплексу державного підприємства «Торговий дім «Буковинська Горілка».
3. 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.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових
реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою»
із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою за встановленою формою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір
виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011
№ 1420, зі змінами); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у
Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; копії установчих документів
претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ
(для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців
робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи
(за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути
зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент,
перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт, згода на обробку
персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний відбір
виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011
№ 1420, зі змінами) – 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.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасного їх подання претендент до участі в конкурсі не допускається, про що його
письмово повідомляє голова конкурсної комісії із зазначенням підстав відмови.
Конкурсну документацію претенденти подають до сектору управління персоналом та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Чернівецькій області (м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а, кабінет № 7) до 21 березня 2017 року включно до 18.00.
Конкурс відбудеться 29 березня 2017 року об 11.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, кабінет
№ 2. Телефон для довідок (0372) 51-86-60.

оренд а
Департамент орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство освіти
і науки України
3 Міністерство освіти
і науки України
4 Міністерство освіти
і науки України
5 Міністерство
внутрішніх справ
України
6 Державне космічне
агентство України
7 Міністерство освіти
і науки України

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
100,0
273 325,00
1 рік
Розміщення магазину-складу

2070766, Національна металургійна академія України, м. Дніпропе- Частина нежитлового вбудоваІнформація відсутня м. Дніпро, вул. Адміральтровськ, просп. Гагаріна, 4, тел. (0562) 47-44-61
ного приміщення
ська, 30
37861959, Гірничо-електромеханічний коледж ДВНЗ «КНУ», м. Кри- Нежитлове вбудоване при37664469.5.РУССБЖ004 м. Кривий Ріг, вул. Вату3,6
вий Ріг, вул. Ватутіна, 37г, тел. (0564) 53-02-18
міщення
тіна, 37г
02066747, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гон- Нежитлові вбудовані приІнформація відсутня м. Дніпро, вул. Наукова, 7
1 277,96
чара, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72, тел. (056) 374-98-02
міщення
02066747, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гон- Частина нежитлового вбудова- 02066747.4.ЦЖМФУЕ076 м. Дніпро, пр. Гагаріна, 38а
4,0
чара, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72, тел. (056) 374-98-02
ного приміщення
08592141, Головне управління МВС України в Дніпропетровській об- Частина даху
Інформація відсутня м. Дніпро, вул. Боброва, 12
7,0
ласті, м. Дніпропетровськ, вул. Троїцька, 20а, тел. (056) 756-51-30
14313369, ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова», м. Дніпропетровськ, Частина даху
вул. Криворізька, 1, тел. (0562) 39-68-87
37664469, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кри- Нежитлове вбудоване привий Ріг, вул. XXII партз’їзду, 11, тел. (0562) 409-06-06
міщення

РМЙЙМК019
Інформація відсутня

м. Дніпропетровськ,
вул. Криворізька, 1
м. Кривий Ріг, вул. Віталія
Матусевича, 11

11 350,00
5 379 200,00
39 192,00
25 730,00

24,0

365 524,00

1 169,0

2 177 333,00

мета використання

2 роки 11 місяців Інше використання державного майна (роздягальня та підсобне приміщення для персоналу)
2 роки 364 дні Розміщення офіса –140,5 м2, інше використання державного майна (виробництво) –
1 137,46 м2
1 рік
Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари (автомат питної
води)
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги
рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають
послуги доступу до мережі Інтернет
1 рік
Розміщення оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого зв’язку, оператора та провайдера телекомунікацій, який надає послуги доступу до мережі Інтернет
1 рік
Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності (погодинне використання)

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» ііз 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».

ЛЬВІВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти і науки України
2 Міністерство освіти і науки України

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

найменування

02070987, Львівський Національний університет імені Івана Франка, 79000,
м. Львів, вул. Університетська,1, тел.: (032) 260-34-02, 261-60-48
02070987, Львівський Національний університет імені Івана Франка, 79000,
м. Львів, вул. Університетська,1, тел.: (032) 260-34-02, 261-60-48

Частина нежитлового приміщення (вестибуля) на цокольному поверсі будівлі
Частина нежитлового приміщення (холу)
на першому поверсі будівлі

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
загальна
місцезнаходження
вартість майна за незалежною оцінкою, грн
номер майна
площа, м2
–
м. Львів, просп.Свободи,18
4,0
176 502,00
станом на 31.12.2016
–
м. Львів, вул. Герцена,7
2,0
62 814,00
станом на 31.12.2016

максимально можливий строк оренди
2 роки 364 дні
2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення банкомата та
термінала
Розміщення термінала

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».
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4
ПОЛТАВСЬКА область

Продовження таблиці

Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Полтавській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
найменування
контактний телефон)
1 Міністер02010824, Вищий державний навчальний заклад України Частина нежитлового приміщення на другому поверсі навчально-лабораторного
2
ство охорони
«Українська медична стоматологічна академія», вул. Шев- корпусу (біля буфету) – 2,0 м ; частина нежитлового приміщення на другому
здоров’я України ченка, 23, м. Полтава, тел. (0532) 60-20-51
поверсі морфологічного корпусу (біля ліфтів) – 2,0 м2; частина нежитлового приміщення на третьому поверсі морфологічного корпусу (біля ліфтів) – 2,0 м2

№
з/п

Назва органу
управління

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
02010824.1.НЧИЮЦЛ4115; вул. Шевченка,
6,0
66 000,00
2 роки 11 місяців Торговельний об’єкт з продажу продовольчих товарів, крім
02010824.1.НЧИЮЦЛ4114; 23, м. Полтава
товарів підакцизної групи, а саме: торгова точка з продажу
02010824.1.НЧИЮЦЛ4114
натуральної меленої кави в форматі «кава з собою»
реєстровий номер майна місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Рівненській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

реєстровий номер майна

1 Державна служба статис- 04837462, Національна академія статистики, обліку та аудиту, 04107, м. Адміністративна будівля
тики України
Київ, вул. Підгірна, 1, тел. 484-49-41

–

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна за незалеж- максимально можлизагальна площа, м2
мета використання
ною оцінкою, грн
вий строк оренди
м. Рівне, вул. Полуботка, 13
495,9
3 898 970,00
5 років
Торгівля продовольчими товарами, крім торгівлі товарами
підакцизної групи
місцезнаходження

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».

ХАРКІВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Харківській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

1 Міністерство охорони 01896866, Харківський національний медич- Частина холу на 1-му поверсі 7-поверхової будівлі
–
м. Харків, вул. Текстильна, 4
здоров’я України
ний університет, 61022, м. Харків, просп. Навчально-наукового медичного комплексу «УніверситетНауки, 4, тел.: (057) 707-73-80, 700-41-32 ська клініка» ХНМУ (поліклініка), інв. № 10310018
2 Державне космічне 14308730, ДНВП «Об’єднання Комунар»,
Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
МПВАДО 009
м. Харків, вул. Григорія
агентство України
61070, м. Харків, вул. Г. Рудика, 8
11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21 на 1-му поверсі різнопоРудика, 8
верхової (4-6) виробничої будівлі корпус № 5А, інв. № 99006
3 Міністерство освіти 00493758, Харківська державна зооветеНежитлове приміщення – кімн. № 3 на цокольному поверсі 00493758.1.БЕШСНП7581 Харківська обл., Дергачіві науки України
ринарна академія, 62341, Харківська обл., 4-поверхової будівлі головного учбового корпусу № 1, інв.
ський р-н, смт Мала ДаниДергачівський р-н, смт Мала Данилівка,
№ 0004530, реєстровий № літ. А
лівка, вул. Академічна, 1
вул. Академічна, 1
4 Міністерство освіти 02071197, Харківський національнмй уні- Нежитлове приміщення – кімн. № 34 на 1-му поверсі
–
м. Харків, вул. Бакуліна, 16
і науки України
верситет радіоелектроніки, 61166, м. Хар- 5-поверхової громадської будівлі, інв. № 70330, літ. А-5
ків, просп. Науки, 14, тел.: (057) 702-10-16,
702-10-13
5 Міністерство освіти 02071228, Українська інженерноНежитлове приміщення – кімн. № 34 на 1-му поверсі другої 02071228.1.ПЕГЛДЮ003 м. Харків, вул. Краснодарі науки України
педагогічна академія, 61003, м. Харків,
секції 9-поверхової будівлі гуртожитку, інв. № 1031027,
ська, 171б
вул. Університетська, 16, тел.: (057) 731- літ. К-9
28-62, 731-32-36
6 Міністерство еконо- 00190325, ДУ «ДІП СЕД», 61057, м. Харків, Нежитлові приміщення – кімн. № 1а, 1б, 2, 3, 22, 23 на
–
м. Харків, вул. Сумська, 1
мічного розвитку
вул. Сумська, 1, тел. (057) 731-18-90
1-му поверсі 6-поверхової будівлі, інв. № 1, пам’ятка
і торгівлі України
архітектури
7 Міністерство еконо- 00190325, ДУ «ДІП СЕД», 61057, м. Харків,
мічного розвитку і
вул. Сумська, 1, тел. (057) 731-18-90
торгівлі України

Нежитлові приміщення – кімн. № 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19,
20, 21 у підвалі 6-поверхової будівлі, інв. № 1, пам’ятка
архітектури

–

максимально
можливий строк
мета використання
оренди
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи

загальна
площа, м2

вартість майна за незалежною оцінкою без ПДВ, грн

16,26

110 800,00

1 509,69

1 574 900,00

1 рік

Розміщення ткацького виробництва

71,5

286 300,00

1 рік

Розміщення учбового класу для здійснення освітньої діяльності з підготовки водіїв транспортних засобів (у понеділок та середу з 16.00 до 20.00)

15,3

130 400,00

1 рік

Розміщення суб’єкта господарювання, що діє на основі приватної власності і провадить господарську діяльність з медичної практики (проведення лабораторно-клінічних досліджень)

40,0

232 000,00

1 рік

Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім
товарів підакцизної групи

212,1

1 825 100,00

15 років

Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, на
площі 88,2 м2 (у кімн. № 2, 3) та розміщення кафе, що здійснює продаж
товарів підакцизної групи, на площі 123,9 м2 (у кімн. № 1а, 1б, 22, 23)

82,8

371 900,00

15 років

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення, на площі 11,0 м2 (у кімн. № 5, 6, 7) та розміщення
об’єкта рекреаційного призначення (інше використання нерухомого майна) на площі 71,8 м2 (у кімн. № 16,17,18,19, 20, 21)
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення

м. Харків, вул. Сумська, 1

8 Міністерство еконо- 00190325, ДУ «ДІП СЕД», 61057, м. Харків, Нежитлові приміщення – кімн. № 38, 39, 40, 41 на 2-му по–
м. Харків, вул. Сумська, 1
97,7
560 500,00
10 років
мічного розвитку
вул. Сумська, 1, тел. (057) 731-18-90
версі 6-поверхової будівлі, інв. № 1, пам’ятка архітектури
і торгівлі України
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.
9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Хмельницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
1 Державне агентство вод- 05446893, Хмельницьке обласне управління водних ресурсів,
Приміщення на п’ятому поверсі в
них ресурсів України
м. Хмельницький, вул. Соборна, 29, тел. (0382) 79-57-98
адміністративній будівлі

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
05446893.53.ТТПШШТ155 м. Хмельницький, вул. Со26,2
87 729,00
2 роки 11 місяців
Розміщення громадської
борна, 29
організації

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження
двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЧЕРКАСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу управління

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

1 Міністерство освіти і науки 02125622, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького,
України
бульв. Шевченка, 81, м. Черкаси, тел. (0472) 35-44-63
2 Міністерство освіти і науки 05390336, Черкаський державний технологічний університет, бульв. ШевУкраїни
ченка, 460, м. Черкаси, тел. (0472) 71-00-92

найменування

реєстровий номер майна

Частина приміщень на першому поверсі
Частина даху; частина технічного
поверху навчального корпусу № 1

–
05390336.1.ЯНЖОПА010

Дані про об’єкт, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна пло- вартість майна за неза- максимально можлища, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
бульв. Шевченка, 205,
145,9
909 790,00
2 роки 364 дні
м. Черкаси
бульв. Шевченка, 460,
10,03;
140 100,00
2 роки 364 дні
м. Черкаси
5,64
місцезнаходження

мета використання
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів
Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після публікації оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, м. Черкаси РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернівецькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу управління

1 21432643, РВ ФДМУ по Чернівецькій області, 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер майна

найменування
Зовнішньомайданчикові електромережі, які у процесі приватизації не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Стек» та відповідно до
договору зберігання державного майна від 29.03.2013 № 1 перебувають на позабалансовому рахунку ТДВ «Холодпродконтракт»,
а саме: кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-233; кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-235

–

місцезнаходження
м. Чернівці, просп. Незалежності, 106

загальна вартість майна за неза- максимально можплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
430,0 м;
350,0 м

63 861,00
станом на 30.09.2016

2 роки 364 дні

мета використання
Інше використання нерухомого
майна (за призначенням)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ ФДМУ по Чернівецькій області, тел. 55-42-35. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

ЧЕРНІГІВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернігівській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство юсти- 08571788, Академія Державної пенітенціарної служби, 14000,
ції України
м. Чернігів, вул. Гонча, 34, тел. (0462) 67-68-22

найменування
Металевий побутовий вагончик; підсобне приміщення (I1-1); металеві гаражі; навіс (Ж1-1)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
вартість майна за незалеж- максимально можливий
місцезнаходження
загальна площа, м2
мета використання
майна
ною оцінкою, грн
строк оренди
–
м. Чернігів, вул. Шев- 57,8; 30,7;
71 085,82; 30 880,59;
2 роки 364 дні
57,8 м2 – для розміщення майстерні з ремонту автомобілів;
ченка, 103
12,3; 137,0
2 372,35; 145 155,53
180,0 м2 – для розміщення складських приміщень

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, у п’ятницю – до 16.00 (крім вихідних), РВ
ФДМУ по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. 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».

м. КИЇВ
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна пло- вартість майна за незалеж- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
майна
ща, м2
ною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство охорони здоров’я
01994089, Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит», Нерухоме майно – частина нежитлового приміщен–
м. Київ, вул. Шолу1,0
14 400,00
2 роки 11 місяців
Розміщення торговельного автомата, що відпускає неУкраїни
01135, м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1, тел. 236-69-42
ня у терапевтичному корпусі, будівля № 13 «Мати
денка, 4
станом на 30.09.2016
продовольчі товари (бахіли для відвідувачів)
–Дитя»,перший поверх, літ. А
2 Державний комітет телебачення 23152907, Національна телекомпанія України, вул. Мельникова, 42, Нерухоме майно в пілоні (7,3 м2) та частина пло–
м. Київ, вул. Мель9,3
266 770,00
2 роки 11 місяців
Розміщення обладнання (7,3 м2) та антенно- фідерних
і радіомовлення України
м. Київ, 04119, тел. (044) 481-43-86
щадки над машинним залом ліфтів на даху (2,0 м2)
никова, 42
станом на 30.11.2016
пристроїв (2,0 м2) для пакетної передачі даних Widanet
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

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

ЗАКАРПАТСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про проведення конкурсу з
використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за
принципом аукціону на право оренди нерухомого державного майна

Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: РВ ФДМУ по Закарпатській області, 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60.
 Назва об’єкта та місцезнаходження: нежитлова будівля – будинок мисливця (літ. А) загальною площею 259,65 м2 за адресою: Закарпатська обл.,
Міжгірський р-н, с. Синевирська Поляна, буд. 355 «А».

27 лютого 2017 року

Балансоутримувач: Національний природний парк «Синевир».
Орган управління майном: Міністерство екології та природних ресурсів України.
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць
оренди – листопад 2016 року, що становить 8 654,14 грн (без ПДВ); своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату – щомісяця не пізніше 15
числа місяця, наступного за звітним; у подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції з урахуванням чинного законодавства;
ефективне використання орендованого майна відповідно до мети використання:
розміщення готелю; для участі в конкурсі претенденти, які бажають взяти в ньому участь, повинні сплатити гарантійний внесок у розмірі тримісячної стартової
орендної плати та надати до регіонального відділення платіжні документи з відміткою банку про його сплату разом з іншими документами, необхідними для
участі в конкурсі. Гарантійний внесок має бути перерахований за реквізитами:

одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, р/р № 37316006018418, МФО
820172 ДКСУ м. Київ, код за ЄДРПОУ 22111310; обов’язкова сплата завдатку у
розмірі тримісячної орендної плати, що складається з суми сплаченого гарантійного внеску, перерахованого для участі в конкурсі, та різниці між тримісячною
орендною платою, яка визначена за результатами конкурсу. Завдаток підлягає до
сплати протягом місяця з дати укладення договору оренди; термін дії договору
оренди – 10 років; компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди, протягом 7 календарних днів після
дати затвердження орендодавцем результатів конкурсу; переможець конкурсу
після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає
орендодавцю особисто підписаний договір оренди; продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна здійснюється згідно з чинним законодавством;
страхування орендованого майна; право орендодавця здійснювати контроль за
станом, цільовим використанням об’єкта оренди; своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інші види ремонту орендованого майна. Ця

№ 15 (1035)

5
умова договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості
поліпшень; здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна.
Протягом 15 робочих днів після підписання договору укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, надання комунальних послуг орендарю,
або безпосередньо з організаціями, що надають відповідні послуги; здійснити
нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію договору оренди за рахунок
коштів орендаря; нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії на орендованому майні згідно із
законодавством; орендоване майно не може бути приватизованим та переданим
в суборенду; під час укладення договору оренди з переможцем конкурсу сума
гарантійного внеску зараховується йому як виконання зобов’язання (складова
завдатку). Особам, які не стали переможцем конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає поверненню у 10-денний термін з дати затвердження результатів
конкурсу на рахунки, вказані учасниками конкурсу; непідписання переможцем
конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної комісії за участю учасників
конкурсу по передачі в оренду державного нерухомого майна та подальшої відмови від підписання договору оренди нерухомого державного майна відповідно
будуть розцінюватися орендодавцем як відмова від їх підписання. При цьому,
кошти, сплачені в якості гарантійного внеску, поверненню не підлягають та зараховуються в рахунок поповнення Державного бюджету України; обов’язкове
дотримання вимог статті 287 ГКУ.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 11-й календарний
день після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60. Контактний телефон 61-21-50.
У разі якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи святковий
день, то днем проведення конкурсу вважається наступний за вихідними чи святковими днями робочий день.
Кінцевий строк приймання заяв з документами від претендентів на участь у
конкурсі – за три робочих дні до дати проведення конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі
матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс;
пропозиції щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу);
інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушена справа про банкрутство.
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати, пропозиція стосовно
якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу) подаються у запечатаному конверті з надписом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (для
фізичної особи – підприємця за наявності) із зазначенням об’єкта оренди.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 31.08.2011 № 906 (зі змінами).

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина приміщення №
7 площею 3,6 м2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою:
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт.
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 31.10.2016 становить 339 063,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення офісного приміщення.
Орендна ставка: згідно з пунктом 9 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786 (зі змінами), – 18 %.
Стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – жовтень 2016
року становить 5 085,95 грн без урахування ПДВ.
Строк оренди: 1 (один) рік.
Конкурс буде проведено 10.03.2017 об 11.00 за адресою: 01032, м.
Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, реєстрація
учасників проходитиме в кімн. 614.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим.
2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання
договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовнику
оцінки (за наявності підтвердних документів).
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання
договору в розмірі, не меншому ніж потрійна запропонована ним суми місячної
орендної плати до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
6. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського
кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих
документах суб'єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на
базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених законодавством умов конкурсу та їх документальне підтвердження, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним (адреса,
телефон, e-mail);
відомості про претендента:
для юридичних осіб: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідченні нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської та кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичних осіб: копію документа, що посвідчує особу, та належним чином
оформлену довіреність у випадку здійснення функцій представництва; завірену
належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конверті
з надписом «На конкурс» з відбитком печатки претендента. При цьому на конверті
зазначаються: назва, площа та місцезнаходження об’єкта оренди. Приймання документів РВ ФДМУ по Київській області здійснюється за адресою: 01032, м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613, щодня з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00 до
16.45), крім вихідних днів.
Кінцевий термін приймання РВ ФДМУ по Київській області пропозицій від претендентів – 06.03.2017 включно.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі
орендних відносин РВ ФДМУ по Київській області за телефоном (044) 200-25-28.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди нерухомого державного майна

 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно –
канальна насосна станція з гідротехнічними спорудами загальною площею
27 889,50 м2 за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 4, що перебуває на балансі
Державного підприємства «УКРРИБА», а саме: басейнова споруда, реєстровий
номер 25592421.31.ААЕЖАД086; водовипуск, реєстровий номер 25592421.31.
ААЕЖАД106; водоскидна споруда, реєстровий номер 25592421.31.ААЕЖАД109;
канальна насосна станція, реєстровий номер 25592421.31.ААЕЖАД117; лоток водоскидний, реєстровий номер 25592421.31.ААЕЖАД122.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.09.2016 становить 10 129 378,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Державне агентство
рибного господарства України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – вересень 2016 року становить 84 411,48 грн без урахування ПДВ; мета використання: ведення рибного
господарства; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах
є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2
роки; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна,
запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати
орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в
оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта
оренди платнику за оцінку; на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його
виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з
моменту підписання договору оренди; внесений завдаток підлягає зарахуванню
в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з
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балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат
балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних
послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати
орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна –
0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю
копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу;
на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна;
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди
протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди; у разі відмови від укладення або непідписання у встановлений термін
договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує
штраф у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу,
у співвідношенні 70 % до державного бюджету та 30 % балансоутримувачу; проведення щорічних протиповеневих заходів та додержання правил технічної експлуатації гідротехнічних споруд рибоводних господарств. Конкурс проводиться
з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та
зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками
з кроком 3 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно –
нежитлове приміщення на першому поверсі поліклініки загальною площею
18,0 м2, що перебуває на балансі Державної установи «Територіальне медичне
об'єднання МВС України по Київській області», за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 85а.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.10.2016 становить 191 277,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство внутрішніх справ України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – жовтень 2016 року становить 1 275,18 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення
аптечного пункту, що реалізує готові ліки; найбільший запропонований розмір
місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно
зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору
оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та
переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати
збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню,
утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами
пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного
зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем
конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку; на підтвердження
зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен
сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати
на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди;
внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого
майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання
орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму,
не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку,
на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і
платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок
балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після
отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди; у разі відмови
від укладення або непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної
орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до
державного бюджету та 50 % балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 40 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 14.30 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали
(для об’єктів 1 – 2):
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032,
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву в конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (для фізичних осіб за наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа,
балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати
за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних
пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу (кімн. 102).
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх розташування. Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу на право
оренди нерухомого державного майна, що відбувся 16.02.2017

За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення про укладання
з ФОП Ваврищук С. А. договору оренди державного нерухомого майна – частини
нежитлового приміщення № 114 площею 9,0 м2 першого поверху навчального корпусу (літ. А-3) та нежитлового приміщення № 208 площею 11,6 м2 другого поверху
навчального корпусу (літ. А-3) загальною площею 20,6 м2 за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 194, що перебуває на балансі Запорізького національного
технічного університету.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого майна
Суб’єкт господарювання,
Інформація про об’єкт оренди
Балансоутримувач з яким буде укладено договір оренди
Приміщення № 82, № 83 площею 80,4 м2 на 3-му
ДП «Міжнародний
ТОВ «Авіакомпанія «Азур
поверсі будівлі лабораторного корпусу АТБ за адре- аеропорт «Бориспіль» Ейр Україна» (ід. код
сою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт
(ід. код 20572069)
36129430)
Частина приміщення № 2 площею 3 м2 на 1-му
ДП «Міжнародний
ФОП Чолак Вікторія Анатоповерсі пасажирського термінала «D» за адресою: аеропорт «Бориспіль» ліївна (ід. № 3114610746)
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт
(ід. код 20572069)
Частина приміщення № 2 площею 3,6 м2 на 1-му
ДП «Міжнародний
ТОВ «ІНОМЕ ГРУП»
поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: аеропорт Бориспіль» (39260233)
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт (лот № 1)
Частина приміщення № 2 площею 3,6 м2 на 1-му
ДП «Міжнародний
ТОВ «Фінансова компанія
поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: аеропорт Бориспіль» «Конверсія» (39216619)
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт (лот № 2)

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсів із
застосуванням принципу аукціону на право оренди державного
нерухомого майна, проведених 26.12.2016 та 30.12.2016

За результатами конкурсу, проведеного 26.12.2016 на право оренди державного нерухомого майна, а саме: нежитлового приміщення № 111 загальною площею
21,0 м2 на другому поверсі будівлі аеровокзалу за адресою: м. Львів, вул. Любінська, 168, що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила
Галицького», переможцем конкурсу визнано ТОВ «ІМПОРТ-ЛЕНД».

У зв’язку з відмовою переможця конкурсу від укладення договору оренди
30.12.2016 на засіданні конкурсної комісії скасовано рішення про визначення
переможця конкурсу, прийняте конкурсною комісією 26.12.2016 та прийнято рішення про неукладення договору оренди у зв’язку з втратою чинності звіту про
оцінку майна.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про підсумки конкурсу
на право укладення договору оренди нерухомого державного
майна, що відбувся 14.02.2017

За результатами конкурсу на право укладення договору оренди нерухомого
державного майна – нежитлових приміщень площею 169,2 м2 адміністративнослужбової будівлі за адресою: вул. Заводська, 23/2, м. Миколаїв, що перебувають
на балансі Миколаївської філії ДП «Адміністрація морських портів України», переможцем визнано юридичну особу – ТОВ «РОЯЛ ДЮТІ ФРІ».

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

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Вінниця про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна

Назва i місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Вінниця,
адреса: 21007, м. Вінниця, вул. Стрілецька, 87.
Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлових приміщень
площею 20,0 м2 у будівлі № 30 військового містечка № 10 за адресою: м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 185, що перебувають на балансі КЕВ м. Вінниця.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного законодавства, за базовий місяць оренди – грудень 2016 року становить
1 213,87 грн (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна з метою розміщення аптечного пункту; компенсація орендодавцю податку на землю
під об’єктом оренди та за прилеглу територію; виконання ремонту орендованого
майна за власний рахунок орендаря без вимог щодо його компенсації; компенсація витрат за публікацію інформаційного повідомлення про проведення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності та про його результати, а також виконання
незалежної оцінки майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними
органiзацiями; дотримання вимог експлуатації об’єкта забезпечення зобов’язання
орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку в розмiрi не меншому, ніж
одна місячна орендна плата.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної
плати та обов’язкове забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасники подають на розгляд конкурсної комiсiї:
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом ФДМУ вiд
15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності» (окрім проекту договору оренди); відомості про учасника конкурсу відповідно до
вимог п. 3.2 Порядку та умов проведення конкурсів на право укладення договору
оренди військового майна, затвердженого наказом ФДМУ та Міністерства оборони
України від 26.07.2000 № 1549/241; конкурсні пропозиції: зобов’язання щодо виконання умов конкурсу, пропозиції щодо гарантiй сплати орендної плати (завдаток,
гарантiя тощо), додаткові пропозиції з виконання умов конкурсу.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20 календарних днів після опублікування цієї інформації.
Конкурс буде проведено у КЕВ м. Вінниця за адресою: 21007, м. Вінниця
вул. Стрілецька, 87, через 20 календарних днів з дати публікації цієї інформації у газеті «Вiдомостi приватизації».
Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На конкурс»,
запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Тел./факс для довідок (0432) 27-83-98.

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Житомира ЗСУ про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Житомира
ЗСУ за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення клубу,
інв. № 4, площею 25,7 м2 військового містечка № 13, що перебувають на балансі КЕВ м. Житомира, за адресою: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 22.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.10.2016 становить 77 839,00 грн.
Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики
розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 № 786, становить 194,60 грн за базовий
місяць – жовтень 2016 р. (при застосуванні річної орендної ставки на рівні 3 %
(під розміщення релігійної організації).
Балансоутримувач об’єкта оренди: КЕВ м. Житомира.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство оборони України.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною платою за базовий місяць
оренди – жовтень 2016 р., що становить 194,60 грн (без ПДВ), але не нижчий ніж
передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786, зі змінами та доповненнями.
2. Своєчасне здійснення за власний рахунок поточного та інших видів ремонту
орендованого майна.
3. Термін дії договору оренди – до 3 років з можливою подальшою пролонгацією відповідно до чинного законодавства.
4. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченими та екологічними нормами та правилами пожежної безпеки.
5. Забезпечити орендодавцю доступ на об’єкт оренди з метою перевірки його
стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням.
6. Зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні, хімічні, вибухові,
наркотичні, радіоактивні та легкозаймисті матеріали і речовини в орендованому
приміщенні.
7. Протягом 15 робочих днів після підписання договору встановити прилади
обліку тепло-, енерго-, водопостачання, заключити прямі договори з постачальними організаціями.
8. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечується у вигляді
завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший місяць оренди, який
вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди протягом 10 днів з моменту
укладення договору.
9. Заборона передавати орендоване майно в суборенду та без права на приватизацію орендованого майна.
10. Безумовне дотримання вимог перепускного режиму військової частини.
11. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної
оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу замовнику оцінки.
Для участі в конкурсі потрібно подати документи, зазначені у п. 3.2 наказу ФДМУ
та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того: заяву про участь в конкурсі; проект
договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан
(платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, що
щодо нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо
виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір
місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді». Конкурс буде
проведено за наявності заяв про оренду від двох або більше учасників конкурсу,
що надійшли протягом місяця з дня опублікування цієї інформації.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 31-й календарний день (якщо він є
робочим) після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
в КЕВ м. Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.
Заяви приймаються за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20 (кімн.
15). Додаткову інформацію можна отримати у економіста з орендних відносин КЕВ
м. Житомира (кімн. 15) або за тел. (0412) 22-77-76.

ІНФОРМАЦІЯ
Харківського університету Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, адреса: 61023,
м. Харків, вул. Сумська, 77/79.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлового приміщення загальною площею 58,09 м2 будівлі № 7 (1-го поверху 4-поверхової
будівлі їдальні, 1990 року побудови) військового містечка № 215 за адресою:
м. Харків, вул. Кримська, 5.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20
календарних дів з моменту опублікування цієї інформації.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства, становить 1 514,00 грн на місяць без урахування ПДВ.
Телефон для довідок (057) 704-96-50.
Основні умови конкурсу та вимоги щоо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна під розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному
закладі та військових частинах; компенсація орендодавцю податку на землю під
об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконаний звіт
з незалежної оцінки майна; виконання капітального та поточного ремонту орендованого майна за власні кошти без вимог на відшкодування; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення
прямих договорів з постачальними організаціями; авансовий внесок у розмірі, не
меншому ніж місячна орендна плата протягом 5 днів з моменту укладення договору оренди; своєчасна (щомісяця до 15 числа, наступного за звітним) і в повному
обсязі сплата орендної плати з урахуванням індексу інфляції.
Термін оренди – на 2 роки 11 місяців.
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КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

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

 Назва об’єкта оцінки: об’єкт оренди – державне нерухоме майно – нежитлова будівля загальною площею 696,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: державна установа «Центр обслуговування підрозділів
Міністерства внутрішніх справ України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Олегівська, 32, м. Київ, тел. (067) 478-11-88. Мета проведення оцінки: укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком, од.: 1 приміщення. Розмір статутного капіталу (власного капіталу): –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на 31.12.2016, тис. грн: 120,655. Кількість
земельних ділянок: –. Розмір земельних ділянок, усього: –. Місце розташування
земельних ділянок: –. Цільове призначення земельних ділянок: –. Правовий режим земельних ділянок: –. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис.
грн: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9).
Платник послуг з оцінки – ТОВ «Охоронна компанія «Альфа Безпека».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно
до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.

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

 Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – підвальне приміщення
виробничого корпусу площею 118,9 м2 (колишній об’єкт цивільної оборонисховище), яке під час приватизації не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Вінницяхліб»
та перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «Горизонт-Буд». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Трамвайна,7. Мета проведення оцінки: визначення
розміру збитків, нанесених державі в результаті неналежного зберігання державного
майна. Телефон замовника конкурсу (0432) 67-26-08. Телефакс замовника конкурсу
(0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області. 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 станом на 31.12.2009: первісна – 294 285,24 грн; залишкова –
193 051,93 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до
приймальні регіонального відділення до 17.00 09.03.2017 (м. Вінниця, вул. Гоголя, 10).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації
або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 15.03.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій
області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено
до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: частина Будинку проектних організацій площею
41,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Волинська філія ДП
УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю. М. Білоконя. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з
метою укладення договору. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу:
volyn@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: 1 282,15 грн/м2 станом на 18.05.2015. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 28.02.2017. Платник робіт з оцінки – ТзОВ «КВП».
 2. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів – гідротехнічні споруди ставів, а саме: став № 1В Німецький, став № 2М Німецький, став Борсуки, став Катанаш, став Мостки, став Пітрецький за адресою: Волинська
обл., Маневицький р-н, смт Маневичі та Зимовали № 1-2, Сплави, став № 3
Маневицький, став Варка Ост, став Кузьмин, став Млинок, став Новий, став
Попов за адресою: Волинська обл., Маневицький р-н, с. Прилісне. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., Маневицький р-н, смт Маневичі та с. Прилісне. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди . Телефон замовника
конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. 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): 28.02.2017. Платник робіт з оцінки – ФОП Богайчук Л. А.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина гаража на 3 автомобілі площею 70,9 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління капітального будівництва Волинської обласної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 43023, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Конякіна, 24. Мета проведення оцінки:

27 лютого 2017 року

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: окремі будівлі.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 10 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України
(вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 15.00 7 березня 2017 р.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 14 березня 2017 р. о 14.00.

ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій публічного акціонерного
товариства (ПАТ) «Закарпатський завод «Електроавтоматика» у кількості
21 285 164 шт., що становить 94,534 % статутного капіталу товариства.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Закарпатський завод
«Електроавтоматика». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Заводська, 1,
смт Буштино, Тячівський р-н, Закарпатська обл., 90556; тел.: (03134) 6-92-23;
тел./факс: (03134) 6-93-69. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу державного пакета акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за
принципом аукціону. Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс
замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу:
ari@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) ПАТ «Закарпатський
завод «Електроавтоматика»: 30.30 – виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутникового устаткування. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ПАТ «Закарпатський
завод «Електроавтоматика», од.: будівлі, споруди, передавальні пристрої – 49;
машини та обладнання – 267; транспортні засоби – 11; інструменти, прилади,
інвентар (меблі) – 104; інші основні засоби – 162; малоцінні необоротні матеріальні активи – 68; інші необоротні матеріальні активи – 54. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика»,
тис. грн: 5 629,00. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика» станом
на 31.12.2016, тис. грн: будівлі, споруди, передавальні пристрої – 6 521,813;
машини та обладнання – 1 922,697; транспортні засоби – 277,366; інструменти,
прилади, інвентар (меблі) – 425,161; інші основні засоби – 521,457; малоцінні
необоротні матеріальні активи – 263,445; інші необоротні матеріальні активи –
86,259. Кількість земельних ділянок: 1. Розмір земельної ділянки, усього: 15,59
га. Місце розташування земельної ділянки: вул. Заводська, 1, смт Буштино,
Тячівський р-н, Закарпатська обл., 90556. Цільове призначення земельної ділянки: обслуговування виробничої бази. Правовий режим земельної ділянки: –.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн: 17 119,379. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
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: volyn@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):
28.02.2017. Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Волинькабель».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 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 із:
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 № 10-3623450 «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, а для визначення подібного до об’єкта
оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись
інформація, визначена в листі ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Конкурсну документацію слід 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, каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої
дати проведення конкурсу (включно).

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

 Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 114,0 м2 першого поверху з ґанком будівлі невиробничого призначення. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВП «Шахта Курахівська» ДП
«Селидіввугілля» (код за ЄДРПОУ 33426253). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., м. Селидове, смт Курахівка, вул. Центральна, 36. Мета проведення
оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник
послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Донецьке обласне
управління АТ «Ощадбанк». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 100,2 м2 підвалу адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України у
м. Лимані Донецької області (код за ЄДРПОУ 37894853). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Лиман, вул. Пушкіна, 12б. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг
з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Звєрєв Ю. В. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017.

наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно
до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у
тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах
цього напряму 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів,
майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної
власності)» та 2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі
прав на об’єкти інтелектуальної власності).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства;
частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 50 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна
України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 15.00 7 березня 2017 р.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який
подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 14 березня 2017 р. о 14.00.

ПІДСУМКИ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 15.02.2017, переможцем конкурсу щодо визначення ринкової вартості
будівлі готелю «Рассвет» площею 11 650,7 м2 з метою її внесення до статутного
капіталу Державного підприємства «Управління справами Фонду державного
майна України» визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «ВІ АЙ ПІ ДЕПАРТАМЕНТ». Строк надання послуг з оцінки – 30 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 30,00 тис. грн.

 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
24,0 м2 першого поверху з ґанком будівлі профілакторію. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВП «Шахта «1-3 «Новогродівська» ДП «Селидіввугілля», 33621589. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Новогродівка, вул. Паркова, 12. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник
робіт з оцінки: ТОВ «ЛЕК-СЕРВІС». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
1,0 м2 першого поверху будівлі пожежної частини. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 3 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС
України у Донецькій області (код за ЄДРПОУ 38242758). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 87533, Донецька обла, м. Маріуполь, вул. Флотська, 66. Мета проведення
оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник
послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Чоповська Н. В.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 28.02.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
1,0 м2 першого поверху адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 3 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України
у Донецькій області (код за ЄДРПОУ 38242758). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
87547, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 175. Мета проведення
оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник
послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Чоповська Н. В.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 28.02.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), але не більший ніж 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 та підписання звіту про оцінку
майна (згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27; 700-03-14.
Конкурс відбудеться 16 березня 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій
області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.

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

 Об’єкт оцінки № 1: нежитлові приміщення площею 67,9 м2 першого
поверху будівлі (літ. А-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
смт Ружин, вул. О. Бурди, 53. Балансоутримувач: Державна установа «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (м.
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 64). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Дата оцінки: 28.02.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Кучерук А. І.
 Об’єкт оцінки № 2: гаражі площею 783,1 м2 (літ. Б) та частина складу будівельних матеріалів площею 156,9 м2 (літ. В). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Житомирська обл., м. Новоград-Волинський вул. Шевченка, 50. Балансоутримувач:
Концерн «Військторгсервіс» (м. Київ, вул. Молодогвардійська, 28а). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 28.02.2017. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Рубін».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додат-
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ках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450) максимальна ціна послуг з оцінки
майна, що буде розглядатися конкурсною комісією, становить 2 080,00 грн.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному об’єкту оцінки до сектору управління персоналом та організаційної роботи РВ
ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел. для довідок 42-04-18.

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

 Об’єкт оцінки: нежитлове приміщення площею 417,4 м2 будівлі свинарника та будівлі забійного цеху площею 36,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Новогуйвинське, вул. Заводська, 2.
Балансоутримувач: Житомирська філія концерну «Військторгсервіс» (м. Житомир,
просп. Миру, 22). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата
оцінки: 31.01.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – Громадська організація «Кінно-спортивний клуб «Домбай».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450) максимальна ціна послуг з оцінки
майна, що буде розглядатися конкурсною комісією, становить 2 080,00 грн.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному об’єкту оцінки до сектору управління персоналом та організаційної роботи РВ
ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел. для довідок 42-04-18.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Приміщення загальною та корисною площею 11,0 м2 приміщення
№ 25 згідно з техпаспортом на першому поверсі адміністративної будівлі,
що обліковується на балансі Головного управління статистики в Івано-Франківській
області, за адресою: Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с-ще Рожнятів,
вул. Шевченка, 3а. Запланована дата оцінки: 28.02.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник
оцінки – Брошнів-Осадська с/р Рожнятівського району.
 2. Частина приміщення № 81 згідно з технічним паспортом площею
9,05 м2 на третьому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Головного управління статистики в Івано-Франківській області, за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6. Запланована дата оцінки: 28.02.2017. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області. Платник оцінки – Громадська організація «Довіра і гарантія».
 3. Частина приміщення загальною площею 217,0 м2 (№ 29 – 43 згідно
з техпаспортом) на першому поверсі адмінбудівлі, що обліковується на балансі
Управління праці та соціального захисту населення Коломийської райдержадміністрації, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. І. Франка, 3. Запланована
дата оцінки: 28.02.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ПАТ КБ «Приват Банк».
 4. Нежитлові приміщення загальною площею 119,37 м2 на першому
поверсі гуртожитку (кімн. № 34 – 41 згідно з техпаспортом), що обліковується на балансі Державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський
національний медичний університет», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 10. Запланована дата оцінки: 28.02.2017. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник
оцінки – ПП «Фючер».
 5. Приміщення Гаврилівської ветдільниці Надвірнянської районної державної лікарні ветмедицини площею 36,4 м2, що обліковується на
балансі Надвірнянської районної державної лікарні ветмедицини, за адресою:
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Гаврилівка, вул. Українська, 61.
Запланована дата оцінки: 28.02.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП
Гавкалюк Галина Іванівна.
 6. Нежитлові приміщення (гаражі) загальною площею 140,74 м2, що обліковується на балансі Івано-Франківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою:
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с-ще Богородчани, вул. Шевченка,
57. Запланована дата оцінки: 28.02.2017. Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП
Паливода Василь Іванович.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг
з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати: об’єкт
нерухомого майна – 2,08 тис.грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в
яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право
на надання таких послуг; інформація про претендента за встановленою формою
(відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента
містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки,
наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо),
іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших
країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах
з претендентом, а також залучаються ним до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних
організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути
допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами з оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або
подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає
рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово
голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон
для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок
55-31-39.
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ЛУГАНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки об’єкта оренди

 Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 52,1 м2 одноповерхової адміністративної будівлі літ. А (інв.
№ 10310002). Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Мєндєлєєва, 24а. Балансоутримувач: Рубіжанський міський відділ ГУМВС України у
Луганській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
укладення договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2017. Платник: Управління поліції охорони в Луганській області.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких
робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 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 через 14 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області
не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби
Народів, 32а. Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нерухоме державне майно – частина даху
дев’ятиповерхової будівлі навчального корпусу № 5 площею 130,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. С. Бандери, 28а. Балансоутримувач: Національний університет «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. С. Бандери, 28а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.01.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
200,0 м2 у підвалі будівлі (реєстровий № 02497909.1.АААЖЖИ759). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71. Балансоутримувач: Державне підприємство Державний інститут проектування міст «Містопроект».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Генерала Чупринки, 71. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Спеціалізована дитячо-юнацька
школа олімпійського резерву «Прудкий м’яч».
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною
площею 111,4 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Пулюя, 30. Балансоутримувач: Відокремлений структурний
підрозділ – Технічний коледж НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пулюя, 30. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – Громадська організація «НОРТЛ».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до нього (лист ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450) рекомендована максимальна ціна
надання послуг з оцінки майна, що склалася у ІІ – ІІІ кварталах 2016 року та буде
розгядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 080,00 грн для
дахів, нежитлових приміщень та їх частин.
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).
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’ктів 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.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 4 загальною
площею 14,72 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Наварія, вул. Львівська, 24. Балансоутримувач:
Львівська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Пустомитівський р-н,
с. Наварія, вул. Львівська, 24. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.01.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
121,5 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі, позначена на плані
під літ. Б-3 (новий аеровокзал). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені
Данила Галицького». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.01.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Дочірнє підприємство
«Албіс Компані» ТзОВ «Діаніум Трейдінг Ко Лімітед» (Республіка Кіпр).
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загального
користування (побутова кімната) (№ ХХ) площею 1,5 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Шевченка, 14. Балансоутримувач: Львівський національний аграрний університет. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під

об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни,
вул. Шевченка, 14. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Ставінчук Наталія Миколаївна.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля їдальні (літ. А-1) міжнародного
автомобільного пункту пропуску «Рава-Руська» загальною площею 176,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Річки, вул. Прикордонна, 3. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та перебуває
в оперативному управлінні Львівської митниці ДФС. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.
ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Річки, вул. Прикордонна, 3. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Бойко Віктор Васильович.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
76,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Зелена, 10. Балансоутримувач (орендодавець): Львівська середня спеціалізована музична школа-інтернат
імені С. Крушельницької. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Зелена, 10. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.11.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Колор-Перун».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до нього (лист ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450) рекомендована максимальна ціна
надання послуг з оцінки майна, що склалася у ІІ – ІІІ кварталах 2016 року та буде
розгядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 080,00 грн для
дахів, нежитлових приміщень та їх частин.
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).
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: будівля дослідно-конструкторського бюро,
інвентарний № 110/109/41. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державне підприємство «Одеський авіаційний завод». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 65121, м. Одеса, просп. М. Жукова, 32а. Мета проведення оцінки: здача
частини будівлі в оренду. Телефон замовника конкурсу (048) 716-88-02. Телефакс
замовника конкурсу (048) 716-88-02. Електронна адреса замовника конкурсу: dvpa@
avirs.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 30.30. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: 6 772,00
(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): будівля дослідно-конструкторського бюро, інвентарний
№ 110/109/41, становить 432 933,96 грн, у якої може бути здано в оренду приміщення, загальною площею 28,79 м2 станом на 02.01.2017 (за останній звітний період).
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 02. 01.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення, інвентарний
№ 110/1256/14. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне
підприємство «Одеський авіаційний завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
65121, м. Одеса, просп. М. Жукова, 32а. Мета проведення оцінки: здача частини
будівлі в оренду. Телефон замовника конкурсу (048) 716-88-02. Телефакс замовника конкурсу (048) 716-88-02. Електронна адреса замовника конкурсу: dvpa@avirs.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 30.30. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: 6 772,00
(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): будинок № 1, інвентарний № 110/1256/14,
становить 841 297,69 грн, у якої може бути здано в оренду приміщення, загальною
площею 1,5 м2 станом на 29.12.2016 (за останній звітний період). Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 29.12.2016
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля на
першому поверсі учбового корпусу № 6 площею 2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний університет «Одеська морська академія».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пастера, 16. 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): 03.02.2017.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Приватне підприємство «Вендинг
Кволіті» (код за ЄДРПОУ 37281780), 37-60-47 Марина юрист, Аня, Віка, (063) 07330-87, (050) 393-57-79, (093) 497-51-56 Максим.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі адміністративного корпусу (2,0 м2), інв. № 122273, частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі БКС (2,0 м2), загальною площею 4,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка,
1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса
замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис.
грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,
паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 03.02.2017. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ПАТ «Укрсиббанк» (код за ЄДРПОУ 9807750), 86-81-88, (067) 431-11-79
Неля, nelia.cherba@ukrsibbank.com, або 786-81-99, (067) 219-73-69 Анастасія, (067)
292-61-55 Аліна в Харкові, e-mail: alina.protsenko@ukrsibbank.com.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху головного
учбового корпусу загальною площею 17,2 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 1. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника
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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): 03.02.2017. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ФОП Білоусова Тетяна Іванівна (ідентифікаційний номер 1722002208),
persey@icn.od.ua; 776-23-76 Тетяна Григорівна.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на 1-му поверсі триповерхової будівлі учбового корпусу № 6 загальною площею 130,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний економічний
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пушкінська, 26. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 03.02.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «Деpжавний
експоpтно-імпоpтний банк Укpаїни» (АТ «Укрексімбанк») (код за ЄДРПОУ 32112),
(048) 412-56-59 Шокарев Ігор Станіславович, 2-16 06 Тітова Віра Олексіївна головний бухгалтер shokorev@iz.eximb.com, вик. Кондратенко Л. В. (04841) 2-16-06 або
Чаленко Н. А., юрист Ігор (048) 412-11-21, (050) 448-62-37 Ігор.
 7. Назва об’єкта оцінки: ділянка території ІМТП (інв. № 4641) площею
28,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29;
електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим
земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок):
–. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 03.02.2017. Інформація про особу –
платника робіт з оцінки: ТОВ «Транзит – Сервіс» (код за ЄДРПОУ 30873863), (050)
333-12-04; (050) 495-95-94; (048) 684-16-95.
 8. Назва об’єкта оцінки: відкритий технічний майданчик площею
100,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Іллічівська філія державного підприємства «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ с. Бурлача Балка, вул. Чорноморська
дорога, 1в. 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): 03.02.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Ноженко
В’ячеслав Олександрович (код за ЄДРПОУ 2235402695), (066) 761-44-09.
 9. Назва об’єкта оцінки: частину холу будівлі кам’яного складу № 11 (27-А)
площею 3,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський
торговельний порт «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 30. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. 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): 03.02.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Шандра
Сергій Володимирович (код за ЄДРПОУ 2658605614), (067) 487-64-23.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення другого поверху двоповерхової адміністративної будівлі площею 11,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв):
–. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим
земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок):
–. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 03.02.2017. Інформація про особу –
платника платника робіт з оцінки: ТОВ «Трансмаріна» (код за ЄДРПОУ 20958975),
067) 902-33-49, 706-07-49; transmarina@mail.ru.
 11. Назва об’єкта оцінки: виділена частина нежитлового приміщення
3-го поверху (9,0 м2) та ділянка даху (1,0 м2) триповерхової будівлі учбового
корпусу № 2 (інв. № 1896) площею 10,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: державний навчальний заклад «Одеський центр професійно-технічної
освіти». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Новосельського, 86. 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): 03.02.2017. Інформація про особу – платника платника
робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ 21673832), (067) 343-79-74 Сергій,
734-01-14, 771-24-00 Андрій, Сергій yakov68@i.ua, shevchenko@karbon.od.ua, бухгалтер (067) 675-77-36 Марина Mariya.Romanchuk@kyivstar.net.
 12. Назва об’єкта оцінки: частина стіни коридору на першому поверсі
будівлі гуртожитку № 5 та будівлі гуртожитку № 4 на дев’ятому поверсі у
будівлі гуртожитку № 3 площею 6,0 м2. Найменування балансоутримувача
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об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 112. 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): 03.02.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (код за ЄДРПОУ 19199961), 35-51-00;
35-52-40 Ірина, тел: 35-52-33 irina.sych@vegatele.com (093) 322-94-58.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху чотириповерхового навчального корпусу літ. «У», інв. № ОЗ – 10310014, загальною площею 8,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: БілгородДністровський держагротехнікум (сільськогосподарський технікум). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Калініна,
47в. 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): 03.02.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Деренжі
Борис Васильович (інд. код 2475110158), тел. (096) 402-28-09.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення шістнадцятого поверху
в будівлі гуртожитку № 5 (реєстровий номер 00493008.1.БЕШСНП 6446) (інв.
№ 1031032180) загальною площею 230,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський державний аграрний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 98. 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): 03.02.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ ТРК «Академія» (інд. код 31765102), тел.: 37-81-36, 34-6866, (050) 395-34-46 Віктор Павлович.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 07.03.2017.
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 15.03.2017 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 23.06.2016
№ 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.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: розмір збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі в особі РВ ФДМУ по Рівненській області, внаслідок
знищення об’єкта державної власності – будівлі АЗС за адресою: вул. Варшавська, 6, м. Сарни, Сарненський р-н, Рівненська обл., що не увійшла до статутного
капіталу ВАТ «Сарненське ремонтно-транспортне підпримєство». Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «Сарненське ремонтно-транспортне підприємство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Варшавська, 6, м. Сарни, Сарненський р-н, Рівненська обл. Мета проведення оцінки: визначення розміру збитків. Телефон замовника конкурсу (0362) 62-33-18. 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: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77). Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: станом на 04.03.2010 – 2,100 тис. грн. 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 земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: 34500,
вул. Варшавська, 6, м. Сарни, Сарненський р-н, Рівненська обл. 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): 28.02.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху площею 19,9 м2 та підвальне приміщення площею 51,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Навчально-методичний центр естетичного виховання
учнів професійно-технічних навчальних закладів у Рівненській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. С. Бандери, 39а. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-7991. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Дмитришин
Павло Сергійович. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 2 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): 28.02.2017.
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 слід зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III, IV Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, IV,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться 15 березня 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. 09.03.2017 (включно) до 17.00
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 9,9 м2
(балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Суми, вул. Кузнечна, 2. Мета проведення незалежної оцінки – передача в
оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017. Замовник
робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта –
Громадська організація «Професійна ліга соціальних працівників Сумщина».
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (балансоутримувач – Хіміко-технологічний коледж ім. І. Кожедуба
Шосткинського інституту Сумського державного університету). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Шостка, вул. Інституцька, 1. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Козін Д. Е.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 144,2 м3
(балансоутримувач – Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Шостка, вул. Садовий бульвар, 36/1.
Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 28.02.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «НВК Техімпекс».
 4. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 15,0 м2 (балансоутримувач – Регіональний сервісний центр МВС в Сумській
області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Білопільський шлях, 18/1.
Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ
ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «Селена».
 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 15,0 м2
(балансоутримувач – Сумська дирекція Українського державного підприємства
поштового зв’язку «Укрпошта»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл.,
смт Недригайлів, вул. Комінтерна, 8. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області.
Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Скляров С. Л.
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.
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».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається до конкурсної комісії разом із супровідним листом.
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву
суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки майна – 2 080,00 грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться через 14 днів з дня опублікування цієї інформації
у газеті «Відомості приватизації» о 10.00 за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – за чотири робочих дні до
дати проведення конкурсу (включно).

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

 Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення поз. 4-4 площею 20,0 м2
та частка площ спільного користування – 4,2 м2, разом 24,2 м2 на 4-му поверсі лабораторного корпусу, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. За
Рудкою, 35, 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: Комунальне
підприємство «Реєстрація об’єктів нерухомості» Малоходачківської сільської ради.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2017: – 3 844,00 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): – 28.02.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
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) заяву 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); інформацію 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’єкта оцінки 1 є нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель
офісної, торговельно-офісної та торговельної нерухомості; 3) конкурсну пропозицію
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 2 080,00 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).
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ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення оцінки державного майна

 1. Об’єкт: автомобіль УАЗ 31519, державний номерний знак 220893,
2004 р. в., що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Херсонській
області, за адресою: 73003, м. Херсон, вул. Молодіжна, 6. Замовник: Управління поліції охорони в Херсонській області. Платник: Управління поліції охорони в
Херсонській області Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для відчуження в порядку, встановленому чинним законодавством. Запланована дата оцінки: 28.02.2017.
 2. Об’єкт: автомобіль ВАЗ 210930-20, державний номерний знак
220890, 2006 р. в., що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Херсонській області, за адресою: 73003, м. Херсон, вул. Молодіжна, 6. Замовник: Управління поліції охорони в Херсонській області. Платник: Управління поліції охорони в
Херсонській області. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для відчуження в порядку, встановленому чинним законодавством. Запланована дата оцінки: 28.02.2017.
 3. Об’єкт: автомобіль ВАЗ 210930-20, державний номерний знак
220888, 2006 р. в., що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Херсонській області, за адресою: 73003, м. Херсон, вул. Молодіжна, 6. Замовник: Управління поліції охорони в Херсонській області. Платник: Управління поліції охорони в
Херсонській області. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для відчуження в порядку, встановленому чинним законодавством. Запланована дата оцінки: 28.02.2017.
 4. Об’єкт: автомобіль ВАЗ 210930-20, державний номерний знак
220887, 2006 р. в., що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Херсонській області, за адресою: 73003, м. Херсон, вул. Молодіжна, 6. Замовник: Управління поліції охорони в Херсонській області. Платник: Управління поліції охорони в
Херсонській області. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для відчуження в порядку, встановленому чинним законодавством. Запланована дата оцінки: 28.02.2017.
 5. Об’єкт: автомобіль ВАЗ 21093, державний номерний знак 220874,
2004 р. в., що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Херсонській
області, за адресою: 73003, м. Херсон, вул. Молодіжна, 6. Замовник: Управління поліції охорони в Херсонській області. Платник: Управління поліції охорони в
Херсонській області. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для відчуження в порядку, встановленому чинним законодавством. Запланована дата оцінки: 28.02.2017.
 6. Об’єкт: автомобіль ВАЗ 21099, державний номерний знак 220906,
2001 р. в., що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Херсонській
області, за адресою: 73003, м. Херсон, вул. Молодіжна, 6. Замовник: Управління поліції охорони в Херсонській області. Платник: Управління поліції охорони в
Херсонській області. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для відчуження в порядку, встановленому чинним законодавством. Запланована дата оцінки: 28.02.2017.
 7. Об’єкт: автомобіль ВАЗ 21213, державний номерний знак 220889,
2005 р. в., що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Херсонській
області, за адресою: 73003, м. Херсон, вул. Молодіжна, 6. Замовник: Управління поліції охорони в Херсонській області. Платник: Управління поліції охорони в
Херсонській області. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для відчуження в порядку, встановленому чинним законодавством. Запланована дата оцінки: 28.02.2017.
 8. Об’єкт: автомобіль ВАЗ 21093, державний номерний знак 220873,
2004 р. в., що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Херсонській
області, за адресою: 73003, м. Херсон, вул. Молодіжна, 6. Замовник: Управління поліції охорони в Херсонській області. Платник: Управління поліції охорони в
Херсонській області Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для відчуження в порядку, встановленому чинним законодавством. Запланована дата оцінки: 28.02.2017.
 9. Об’єкт: автомобіль ВАЗ 21093, державний номерний знак 220857,
2004 р. в., що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Херсонській
області, за адресою: 73003, м. Херсон, вул. Молодіжна, 6. Замовник: Управління поліції охорони в Херсонській області. Платник: Управління поліції охорони в
Херсонській області. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для відчуження в порядку, встановленому чинним законодавством. Запланована дата оцінки: 28.02.2017.
 10.Об’єкт: об’єкт державної власності групи А – окреме індивідуально
визначене майно – теплохід «Г. Татарченко», який не увійшов до статутного капіталу АСК «Укррічфлот» при приватизації, на теперішній час перебуває на балансі
Комунальної судноплавної компанії «Київ», за адресою: м. Херсон, Карантинний
острів, 1 (на території ТОВ «Перша Херсонська суднобудівна верф»). Замовник:
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні (наказ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі від 17.02.2017 № 75). Запланована дата оцінки: 28.02.2017.
 11.Об’єкт: об’єкт державної власності групи А – окреме індивідуально
визначене майно – теплохід «Восход-21», який не увійшов до статутного капіталу
АСК «Укррічфлот» при приватизації, на теперішній час перебуває на балансі Комунальної судноплавної компанії «Київ», за адресою: м. Херсон, Карантинний острів,
1 (на території ТОВ «Перша Херсонська суднобудівна верф»). Замовник: РВ ФДМУ
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: РВ ФДМУ в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні (наказ РВ ФДМУ
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі від 17.02.2017 № 76). Запланована
дата оцінки: 28.02.2017.
 12.Об’єкт: об’єкт державної власності групи А – окреме індивідуально визначене майно – теплохід «Восход-11», який не увійшов до статутного капіталу АСК
«Укррічфлот» при приватизації, на теперішній час перебуває на балансі Комунальної
судноплавної компанії «Київ», за адресою: м. Херсон, Карантинний острів, 1 (на території ТОВ «Перша Херсонська суднобудівна верф»). Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі. Платник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м.
Севастополі. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
приватизації шляхом продажу на аукціоні (наказ РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі від 17.02.2017 № 73). Запланована дата оцінки 28.02.2017.
 13.Об’єкт: об’єкт державної власності групи А – окреме індивідуально визначене майно – теплохід «Восход-12», який не увійшов до статутного капіталу АСК
«Укррічфлот» при приватизації, на теперішній час перебуває на балансі Комунальної
судноплавної компанії «Київ», за адресою: м. Херсон, Карантинний острів, 1 (на території ТОВ «Перша Херсонська суднобудівна верф»). Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі. Платник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м.
Севастополі. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
приватизації шляхом продажу на аукціоні (наказ РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі від 17.02.2017 № 74). Запланована дата оцінки 28.02.2017.
Звіти про оцінку мають бути прошиті (прошнуровані), пронумеровані, скріплені підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання,
що проводив оцінку.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів,
максимальні ціни надання послуг з оцінки, які можуть бути запропоновані учасником
конкурсу у конкурсній пропозиції, становлять не більше ніж: судноплавних засобів –
3,907 тис. грн; легкових автотранспортних засобів – 0,63 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за
№ 60/28190), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим
пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмову згоду керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з
оцінки; калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації
про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті (не більше 5 днів);
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної
ділянки) (додаток 2).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47,
кімн. 222. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00
через 18 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок
(0552) 22-44-44.

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

І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху площею
4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв.
Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Фінансова компанія Магнат». Дата оцінки: 28.02.2017.
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 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля навчального
корпусу № 1 площею 20,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 81, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП
Багратуні О. І. Дата оцінки: 28.02.2017.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі
навчального корпусу № 3 загальною площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Уманський державний педагогічний університет ім. П.
Тичини. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Садова, 26, м. Умань, Черкаська
обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Пачев М. О. Дата оцінки: 28.02.2017.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається
з підтвердних документів, а саме:
заява про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток 3
до Положення); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення) разом
із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (абзац 2
п. 4 розділу 1 Положення); пропозиція щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не більше
8 календарних днів), запечатана в окремому конверті.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина
нежитлового приміщення та частина нерухомого майна) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.
gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 6 березня 2017 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 13 березня 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення будівлі гаража – спортзалу (літ. АІ),
(у т. ч. приміщення (9-1) площею 168,4 м2, вбудовані приміщення першого
поверху площею 15,1 м2 (у т. ч. комора (9-2) – 1,6 м2; коридор (9-3) – 2,1 м2;
приміщення (9-4) – 3,1 м2; комора (9-5) – 1,4 м2; коридор (9-6) – 2,3 м2; комора (9-7 – 4,6 м2) та вбудовані приміщення першого поверху адміністративної будівлі (літ. А) площею 18,3 м2 (у т. ч. кімната (1-2) – 15,8 м2; коридор (1-6) – 1,7 м2; коридор (1-6а) – 0,8 м2), загальною площею 201,8 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління державної служби
надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 58018, м. Чернівці, вул. Комарова, 1а. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника
конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: 84.11 Державне управління загального характеру. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 234 719,63 грн станом
на 31.01.2017. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,3522 га. Місце розташування земельної ділянки: 58018, м. Чернівці, вул. Комарова, 1а. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування будівель громадського призначення.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: 2 569 369 грн. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення холу (1-28) площею
5,0 м2 першого поверху будівлі навчально-лабораторного корпусу (літ. Д/).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернівецький національний
університет ім. Ю. Федьковича. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці,
вул. Рівненська, 14. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26.
Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний
майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 8 334,22 грн станом на
31.01.2017. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 2,8512 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Рівненська, 14. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування будівель. Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.01.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху будівлі навчального корпусу (літ. А) загальною площею 32,2 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний професійно-технічний навчальний
заклад «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Чернівці, вул. Руська, 228б. Мета проведення оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372)
55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 1291,85 грн станом на
31.01.2017. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій,
часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 1,0019 га. Місце розташування
земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Руська, 228б. Цільове призначення земельної
ділянки: для обслуговування нежитлових будівель (1.12.3. – освіти). Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення першого поверху
(1-5) будівлі навчального корпусу (літ. А) площею 43,9 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький індустріальний коледж». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці,
вул. Суворова, 17. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26.
Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний
майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 0,0 грн станом
на 31.01.2017. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2945 га. Місце
розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Суворова, 17. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування освіти. Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платниками робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатимуть фізичні особи – підприємці: Мойсюк Оксана Миколаївна, Савосюк Олена
Вікторівна, Сажнєв Валентин Іванович та Воронюк Юліана Іллівна.
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки вищезазначених об’єктів
оренди не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договорів
про надання послуг з оцінки.
Очікувана ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможців, – 1 725,40 грн.

До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за
напрямком 1. Оцінка об’єктів в матеріальній формі та спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т.ч. земельних ділянок та
майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають підтверджуватися чинними
кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.08.2013 за № 637/23469.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. 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, а також інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є: приміщення, частини будівель,
зокрема виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість, до об’єктів
оцінки № 2, 3, 4 є: приміщення, частини будівель, зокрема офісні, торговельно-офісні,
торговельна нерухомість та нерухомість під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до
каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсів о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок
(0372) 55-44-84.

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

 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди (за заявою від
сторонньої організації).
№ Назва об’єкта Пло- Адреса об’єкта
Платник робіт з Орієнтовна
Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
оцінки об’єкта
дата оцінки
1 Нежитлове
34,5
м. Київ, бульв. Л. ДП «Український
ТОВ «Науково28.02.17
приміщення
Українки, 26
інститут інженерновиробнича
технічних розвідувань фірма «Геологодля будівництва»
геодезичний сервіс»
 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Назва
№
ПлоАдреса об’єкта
Платник робіт з Орієнтовна
об’єкта
Балансоутримувач
з/п
ща, м2
оцінки
оцінки об’єкта дата оцінки
оцінки
1 Нежитлове 71,8
приміщення

м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11

2 Частина не- 21,0
житлового
приміщення

м. Київ, вул. Виш- ДУ «Територіальне мегородська, 85а
дичне об’єднання МВС
України по Київській
області»
м. Київ, вул. Ва- Київський національний ТОВ «А.С. ПРІНТ» 28.02.17
сильківська, 90 університет імені Тараса
Шевченко
м. Київ, просп. А. Київський національний ТОВ «А.С. ПРІНТ» 28.02.17
Глушкова, 4е
університет імені Тараса
Шевченко
м. Київ,
Національний КиєвоПінчук О. С.
28.02.17
вул. Лаврська, 9 Печерський історикокультурний заповідник

3 Частина нежитлового
приміщення
4 Частина нежитлового
приміщення
5 Нежитлове
приміщення – частина
пам’ятки
архітектури
6 Нежитлове
приміщення

4,0
4,0
26,3

777,7

м. Київ, просп.
Перемоги, 34

7 Нежитлове 346,09 м. Київ, вул. Полприміщення
ковника Шутова,
14б
8 Нежитлове 224,9 м. Київ, бульв.
приміщення
Чоколівський, 39
9 Нежитлове 401,7
приміщення

м. Київ, просп.
Перемоги, 34

10 Нежитлове 70,8
приміщення

м. Київ, вул. Зоологічна, 1

11 Нежитлове 506,8
приміщення

м. Київ, вул. Пшенична, 8а

12 Нежитлове 233,8
приміщення

м. Київ, вул. М.
Кривоноса, 4

Державна регуляторна
служба України

Національний медичний
університет ім. О.О.
Богомольця
Національний медичний
університет ім. О. О.
Богомольця
Національний медичний
університет ім. О.О.
Богомольця
Національний медичний
університет ім. О. О.
Богомольця
Національний медичний
університет ім. О. О.
Богомольця
ДП «Український інститут
інженерно-технічних
розвідувань для будівництва»
Київський національний
університет будівництва
і архітектури

ГО «Дитяча укра- 31.01.17
їнська федерація
фігурного катання на ковзанах»
ФОП Вороненко 28.02.2017
О. О.

ТОВ «Домашні
страви»

31.01.17

ТОВ «Домашні
страви»

31.01.17

ТОВ «Домашні
страви»

31.01.17

ТОВ «Домашні
страви»

31.01.17

ТОВ «Домашні
страви»

31.01.17

ТОВ «Сєтпринт» 28.02.17

ТОВ «ЛЕВЛ»

28.02.17

 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Назва
Орієнтов№
Пло- Адреса об’єкта
Платник робіт з
об’єкта
на дата
Балансоутримувач
з/п
ща, м2
оцінки
оцінки об’єкта
оцінки
оцінки
1 Частина не- 30,24
м. Київ,
Національний транспортний ГО «Клуб під28.02.17
житлового
вул. Кіквідзе, університет
водного плавання
приміщення
36а
«Апнос»
2 Частина не- 16,0
м. Київ, вул. А. Регіональний Сервісний
ПАТ АКБ «Траст- 28.02.17
житлового
Туполєва, 19 центр МВС України в м.
капітал»
приміщення
літ. «Ф»
Києві
3 Нежитлові 993,84 м. Київ,
ДЗНЗ Гімназія-інтернат «Ди- Державна дитяча 31.03.17
приміщення
вул. Саратов- тяча інженерна академія»
хореографічна
ська, 20
студія українського
танцю «Барвіночок»
4 Нежитлове 13,5
м. Київ,
Київський державний
ФОП Соколо31.03.17
приміщення
вул. Кіквіінститут декоративнова Т. Г.
дзе, 32
прикладного мистецтва і
дизайну ім. М. Бойчука
5 Нерухоме
16,2
м. Київ,
Національний університет
НВ ТОВ «МЕТА31.03.17
майно
вул. Фізкуль- фізичного виховання і спорту ЛІОН»
тури, 1
України
6 Нежитлове 55,5
м. Київ,
Головне управління статис- ТОВ «Інформа31.01.17
приміщення
вул. Тургенєв- тики у м. Києві
ційне агентство
ська, 71 –75
«Кредітрефом
Україна»
7 Частина
78,06
м. Київ,
Інститут державного управ- ФОП Скоробагать- 28.02.17
нерухомого
вул. Вишго- ління у сфері цивільного
ко С. М.
майна
родська, 21
захисту університету цивільного захисту України
Конкурси відбудуться 13 березня 2017 року о 15.00 в РВ ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.30 6 березня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки
окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 13 березня 2017 року».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення та нерухоме
майно (частина нежитлового приміщення та частина нерухомого майна) є: окремі
будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки нежитлове приміщення – частина
пам’ятки архітектури є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять культурну цінність.

27 лютого 2017 року

10
підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 29.11.2015
1. Назва об’єкта: частини нежитлового вбудованого приміщення площею 4,0 м2.
Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗУ». Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Севастопольська,17. Переможець – ФОП Кушнєрова Л.
О. Вартість роботи – 2 300,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
2. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
3,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний
університет». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 35. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна експертно-правова група». Вартість робіт – 2 400,00
грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
3. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
3,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний
університет». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 65. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна експертно-правова група». Вартість робіт – 2 400,00
грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
4. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
3,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний
університет». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 44. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість роботи – 2 300,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 4.
5. Назва об’єкта: частина даху площею 30,0 м2 та частина нежитлового вбудованого приміщення площею 16,5 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський центр
професійно-технічної освіти державної служби зайнятості». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 2 300,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 30,31 м2. Балансоутримувач: Відділ агропромислового розвитку Широківської РДА. Адреса: Дніпропетровська обл., смт Широке, вул. Леніна,115. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко
В. В. Вартість роботи – 2 300,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 50,5 м2. Балансоутримувач: Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Ушакова, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість робіт – 2 100,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 290,3 м2. Балансоутримувач: Державний архів Дніпропетровської області. Адреса: м. Дніпропетровськ,
вул. Ленінградська, 10. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна експертно-правова
група». Вартість робіт – 2 400,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 1 359,3 м2. Балансоутримувач: Державний архів Дніпропетровської області. Адреса: м. Дніпропетровськ,
вул. К Лібкнехта, 89. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна експерно-правова
група». Вартість робіт – 2 400,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
10. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 28,48 м2. Балансоутримувач: Відділ агропромислового розвитку Широківської РДА. Адреса: Дніпропетровська обл., смт Широке, вул. Леніна, 115. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко
В. В. Вартість робіт – 2 300,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
11. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗУ». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Севастопольська, 17. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
Вартість робіт – 2 300,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
12. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,0 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗУ». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Вернадського (Дзержинського), 9. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна експертно-правова група». Вартість робіт – 2 400,00
грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
13. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗУ». Адреса: м. Дніпропетровськ, пл. Соборна (Жовтнева), 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
Вартість робіт – 2 300,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
14. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 6,5 м2. Балансоутримувач: Управління державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській
області. Адреса: м. Дніпро, вул. Короленка, 4. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна експертно-правова група». Вартість робіт – 2 400,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 5.
15. Назва об’єкта: майданчик площею 80,0 м2. Балансоутримувач: 1935 окремий загін (скороченого складу) 26 об’єднаного загону ДССТ. Адреса: м. Дніпро,
вул. Криворізьке шосе, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс». Вартість
робіт – 2 300,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
16. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 35,0 м2. Балансоутримувач: Нікопольський МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського
району ГУМВС України». Адреса: м. Нікополь, вул. Станіславського, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість робіт – 2 200,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 5.
17. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 20,8 м2. Балансоутримувач: ДП «ДДПІ Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро (Дніпропетровськ),
просп. Слобожанський (Газети «Правда»), 3. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна експертно-правова група». Вартість робіт – 2 400,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 5.
18. Назва об’єкта: частина даху площею 20,0 м2. Балансоутримувач: Дніпродзержинський професійний ліцей. Адреса: м. Кам’янске, вул. Лермонтова, 151.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 2 300,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 4.
19. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 14,3 м2. Балансоутримувач: Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний
економічний університет ім. В. Гетьмана». Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 51. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість робіт – 2 100,00 грн,
строк виконання (у календарних днях) – 4.
20. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 85,59 м2. Балансоутримувач: Криворізький коксохімічний технікум Національної металургійної академії
України. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 40. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП
Щур С. Ф. Вартість робіт – 1 920,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
21. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 78,16 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Придніпровський енергобудівний технікум». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Космонавта Волкова, 6б. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна експертно-правова група». Вартість робіт – 2 400,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
22. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 4,0 м2.
Балансоутримувач: Вільногірський технікум Національної металургійної академії
України. Адреса: м. Вільногірськ, вул. Центральна, 33. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ПП «ЦНЕ
«Гарант». Вартість робіт – 2 400,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
23. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 17,2 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Адреса:
м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 35. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт
Сервіс». Вартість робіт – 2 300,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
24. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 139,9 м2. Балансоутримувач: ДП «Виробничо-будівельне об’єднання». Адреса: м. Нікополь, просп.
Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість робіт – 2
200,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
25. Назва об’єкта: залізнична колія (інв. 1279600); паропровід (інв. 2421100);
тепломережа (інв. 4225600); лінія високої напруги (інв. 4063400); очисна спорудаканалізація (інв. 2421100). Балансоутримувач: ПАТ «Жовтоводський хлібозавод».
Адреса: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Залізнична, 2. Мета оцінки –
визначення розміру збитків, нанесених державі за незбереження державного
майна. Дата оцінки – 12.08.2016. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість
робіт – 5 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для здійснення
незалежної оцінки майна, що відбувся 29.11.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано ФОП Шаніна В. М. по об’єкту незавершеного
будівництва – цегельний завод разом із земельною ділянкою за адресою: Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Терехове, вул. Огурцова, 38 (вартість виконання – 10 150,00 грн, строк виконання – 10 календарних днів); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою на аукціоні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 24.11.2016
Переможцями конкурсу визнані:
ПП «Форкіс-Н» на об’єкти оренди:
нежитлові приміщення площею 1 299,0 м2 будівлі блоку побутових приміщень
(літ. 31А-3); будівля лабораторії аналізу руди (літ. 31Б-1) площею 322,4 м2; нежитлові
приміщення вагоноперекидачу (літ. 31В-1, Впд-4) площею 2 028,5 м2; нежитлові приміщення слюсарної дільниці з побутовими приміщеннями (літ. 31З-1) площею 23,6 м2;
нежитлові приміщення будівлі гаража (літ. 31И-1) площею 76,0 м2; галерея підземна
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для КЛ-1 (літ. 31Л1) площею 215,1 м2; галерея для конвеєрної лінії КЛ-2 (літ. 31Л2)
площею 400,6 м2; галерея для конвеєрної лінії КЛ-5 (літ. 31Л3, 31Л4) площею 391,6 м2;
галерея для конвеєрної лінії КЛ-5 (літ. 31Л5) площею 948,2 м2; естакада для конвеєрної лінії КЛ-6 (літ. 31Л6) площею 1 578,9 м2; естакада галерея КЛ-4-1 (літ. 31Л7)
площею 503,0 м2; естакада галерея КЛ-3-2 з перехідною галереєю (літ. 31Л8, 31П8)
площею 601,7 м2; естакада галерея КЛ-3-1 (літ. 31Л9) площею 155,0 м2; естакада
галерея КЛ-3-2 (літ. 31Л10) площею 167,1 м2; пересипна станція ПС-1 (літ. 31П1)
площею 227,3 м2; пересипна станція ПС-2 (літ. 31П2) площею 214,8 м2; нежитлові
приміщення пересипної станції ПС-3 (літ. 31П3) площею 368,2 м2; пересипна станція
ПС-4 (літ. 31П4) площею 223,6 м2; нежитлові приміщення пересипної станції ПС-5
(літ. 31П5) площею 510,6 м2; приводна станція ПРС-2 (літ. 31П6) площею 125,9 м2;
приводна станція ПРС-2 (літ. 31П7) площею 146,6 м2; склад руди та споруди (літ. 31ГІІІ № 26, 27) площею 5 760,5 м2 за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська; 23/31 та
87/100 часток нежитлової будівлі складу міндобрив (літ. А-1, 1А-6, 2А-6) площею 3
349,8 м2 за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/13, що перебувають на балансі
ДП «Миколаївський морський торговельний порт». Вартість робіт – 30 000,00 грн без
урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 кал. днів;
нежитлове приміщення площею 203,8 м2 у будівлі гаража малої механізації, що перебуває на балансі ДП «Миколаївський морський торговельний порт»,
за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/4. Вартість робіт – 1 700,00 грн без
урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 кал. дні;
ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на об’єкти оренди:
нежитлові приміщення площею 1 269,2 м2 в адміністративно-побутовому корпусі за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/10; нежитлові приміщення площею
570,2 м2 у будівлі гаража малої механізації; будівля складу палива площею 83,3 м2
за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/4; складська площадка № 4 площею
1 840,0 м2; складська площадка № 5а площею 1 649,0 м2; складська площадка
№ 6 площею 770,0 м2; складська площадка № 7 площею 2 390,0 м2; складська
площадка № 7а площею 1 900,0 м2; складська площадка № 8 площею 710,0 м2;
складська площадка № 9 площею 430,0 м2; складська площадка № 10 площею
620,0 м2 за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/3; складська площадка
№ 1 площею 1 500,0 м2; складська площадка № 1а площею 3 780,0 м2; складська
площадка № 2 площею 2 525,0 м2; складська площадка № 11 площею 490,0 м2;
складська площадка № 16 площею 1 709,0 м2; складська площадка № 17 площею
900,0 м2; складська площадка № 18 площею 2 976,0 м2; зернові приямки № 19 та
№ 20 за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/6, що перебувають на балансі
ДП «Миколаївський морський торговельний порт». Вартість робіт – 18 000,00 грн
без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 кал. днів;
нежитлові приміщення площею 116,9 м2 другого поверху № 47, 48, 49, 50, 52, 53,
54 будівлі адміністративно-побутового корпусу, що перебуває на балансі ДП «Миколаївський морський торговельний порт», за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/45.
Вартість робіт – 1 700,00 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 кал. дні;
ТОВ «Центр-Приват-Експерт» на об’єкти оренди:
нежитлові приміщення площею 52,4 м2 будівлі їдальні, що перебувають на
балансі ДП «Миколаївський морський торговельний порт», за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 25а. Вартість робіт – 1 400,00 грн без урахування ПДВ, строк
виконання робіт – 5 кал. днів;
нежитлове приміщення площею 40,0 м2 адміністративної будівлі, що перебуває
на балансі Березнегуватського управління водного господарства, за адресою: Миколаївська обл., смт Березнегувате, вул. Піонерська, 34. Вартість робіт – 1 600,00
грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 кал. днів;
ПЕП «Візаві» на об’єкти оренди:
нежитлові будівлі підсобного господарства, а саме: адміністративна будівля
площею 46,3 м2; овочесховище площею 67,9 м2; господарська будівля площею
58,4 м2; склад № 1 площею 48,2 м2; склад № 2 площею 44,6 м2, що перебувають
на балансі ДП «НВКГ «Зоря» – «Машпроект», за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Зелений Гай. Вартість робіт – 3 200,00 грн без урахування ПДВ,
строк виконання робіт – 5 кал. днів;
нежитлові вбудовані приміщення площею 30,8 м2 адміністративної будівлі,
що перебувають на балансі МД УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Миколаївська обл.,
м. Снігурівка, вул. Суворова, буд. 49. Вартість робіт – 1 725,00 грн без урахування
ПДВ, строк виконання робіт – 3 кал. дні;
нежитлові приміщення третього поверху та підвалу площею 445,8 м2 адміністративної будівлі, що перебувають на балансі МД УДППЗ «Укрпошта», за адресою:
Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул. Суворова, буд. 49. Вартість робіт – 1 725,00
грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 кал. дні;
частина підвального приміщення площею 3,0 м2 навчального корпусу № 1 та
частина холу площею 12,0 м2 першого поверху навчального корпусу № 2, що перебувають на балансі Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського, за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24. Вартість робіт – 1 725,00
грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 кал. дні;
ТОВ «Експерт-Південь» на об’єкти оренди:
нежитлові приміщення площею 130,6 м2 адміністративно-побутової будівлі,
що перебувають на балансі ДП «Миколаївський морський торговельний порт»,
за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянський узвіз, 1/1. Вартість робіт – 1 700,00
грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 кал. дні;
місце на даху будівлі площею 17,0 м2, що перебуває на балансі Головного
управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області,
за адресою: м. Миколаїв, вул. Володарського, 1. Вартість робіт – 1 700,00 грн без
урахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 кал. дні;
місце на даху будівлі та місце біля будівлі площею 17,0 м2, що перебувають на
балансі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна, 136б. Вартість робіт –
1 700,00 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 кал. дні;
місце на даху будівлі площею 9,3 м2 та нежитлове приміщення площею 16,8 м2,
що перебувають на балансі 7 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Миколаївській області,
за адресою: Миколаївська обл., м. Баштанка, вул. Промислова, 15. Вартість робіт –
2 500,00 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 кал. дні;
ТОВ «Приват-Південь» на об’єкти оренди:
навіс площею 2 315,8 м2, що перебуває на балансі ДП «Миколаївський морський
торговельний порт», за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/7. Вартість робіт –
1 700,00 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 кал. дні;
нежитлові приміщення будівлі площею 16,4 м2, що перебувають на балансі Територіального управління Державної судової адміністрації України в Миколаївській
області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/18. Вартість робіт – 1 150,00
грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 кал. дні;
складська площадка № 3 площею 2 500,0 м2; складська площадка № 3а площею
400,0 м2; складська площадка № 4а площею 370,0 м2; складська площадка № 5 площею 1 470,0 м2; складська площадка № 6а площею 455,0 м2; складська площадка
№ 10а площею 1 740,0 м2 за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/3; складська
площадка № 15 площею 369,0 м2; складська площадка № 15а площею 225,0 м2; складська площадка № 2а площею 715,0 м2 за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/6,
що перебувають на балансі ДП «Миколаївський морський торговельний порт». Вартість
робіт – 4 500,00 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 кал. днів;
нежитлові приміщення їдальні площею 135,6 м2, що перебувають на балансі
Управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 5. Вартість робіт – 1 650,00 грн без урахування
ПДВ, строк виконання робіт – 4 кал. дні.
ТОВ «Оціночна компанія «Аспект» на об’єкт оренди:
частина технічного поверху площею 13,6 м2 інженерно-лабораторного корпусу,
що перебуває на балансі ДП «НВКГ «Зоря» – «Машпроект», за адресою: м. Миколаїв, пров. Кобера, 21. Вартість робіт – 1 200,00 грн без урахування ПДВ, строк
виконання робіт – 3 кал. дні;
ФОП Пашинова Т. В. на об’єкт оренди:
частина холу площею 4,1 м2 першого поверху поліклініки, що перебуває на
балансі ДЗ «СМСЧ 3 2 МОЗ України», за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, вул. Миру, буд. 3. Вартість робіт – 1 270,00 грн без урахування ПДВ,
строк виконання робіт – 3 кал. дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 29.11.2016
I. Об’єкт приватизації. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного
будівництва – геолого-геодезична база (Української державної академії залізничного транспорту). Місцезнаходження об’єкта оцінки Харківська обл., Ізюмський р-н,
с. Червоний Оскіл. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка розміру
збитків, завданих об’єкту незавершеного будівництва – геолого-геодезичній базі
(Української державної академії залізничного транспорту) за час володіння ним
ТОВ «Геодезична база 2008». Основні види продукції(послуг), що виробляються: –.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): –. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського
товариства: –. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на (останній звітний період): –. Розмір земельної ділянки(ділянок), усього: –.
Місце розташування земельної ділянки(ділянок): –. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок): –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки(ділянок): –.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю(так, ні): –. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 26.08.2016. Переможець: ТОВ «Бізнес-Група
Співдружність». Вартість робіт: 12 000,00 грн за 10 календарних днів.
II. Об’єкти оренди.
Вартість
Переробіт/
№ Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження,
Мета проведення
можець
строк виз/п
балансоутримувач (назва, ЄДРПОУ, телефон)
оцінки
конкурсу
конання
1 Нежитлові приміщення – кімн. № 25, 26 на першому по1 800/3 ФОП
Визначення
версі двоповерхової адміністративної будівлі (тех. А-2)
Сорокіна вартості об’єкта
загальною площею 20,33 м2 за адресою: м. Харків, вул. ТаІ. М.
з метою продовження договору
джицька, 17, на балансі Харківської виправної колонії
оренди
(№ 43) управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області, 08564512, тел. 732-38-66
2 Частина нежитлового приміщення вестибуля – кімн.
2 400/4 ПП «Ра- Визначення
№ 30 на 1-му поверсі 14-поверхової будівлі учбового
дикал»
вартості об’єкта
корпусу (інв. № 81563, літ. Б-14) загальною площею
з метою продо5,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Динамівська, 4, на
вження договору
оренди
балансі Національного університету «Юридична академія
України ім. Ярослава Мудрого», 02071139, тел. 704-11-71
3 Нежитлові приміщення – кімн. 606 – 54,2 м2, кімн.
1 700/4 ПФ Агент- Визначення
№ 607 – 19,9 м2 та частина коридорного приміщення –
ство
вартості об’єкта
«Схід»
з метою продо9,5 м2 та 17,9 м2 на 6-му поверсі десятиповерхового
вження договору
науково-виробничого корпусу (інв. № 125634) загальною
оренди
площею 101,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Примакова,
40/42, на балансі Державного підприємства науководослідний технологічний інститут приладобудування,
14310589, тел. 733-11-80

Продовження таблиці

Вартість
робіт/
№ Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження,
строк виз/п
балансоутримувач (назва, ЄДРПОУ, телефон)
конання
4 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-2, 1-3 на першому
3 000/4
поверсі одноповерхової будівлі пошти (інв. № 200290)
загальною площею 53,6 м2 за адресою: Харківська обл.,
Близнюківський р-н, с. Олексіївка, вул. Миру, 32, на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта», 22721970, тел. 712-46-43
5 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-1, 1-2, 1-3 на першо3 000/4
му поверсі двоповерхової будівлі пошти (інв. № 200291)
загальною площею 33,3 м2 за адресою: Харківська обл.,
Близнюківський р-н, с. Уплатне, вул. Молодіжна, 2, на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта», 22721970, тел. 712-46-43
6 Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 3, 5 одноповерхової
3 000/4
будівлі пошти (інв. № 0300009) загальною площею 41,4 м2
за адресою: Харківська обл., Близнюківський р-н, с. Алісівка, вул. Центральна, 5, на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта»,
22721970, тел. 712-46-43
7 Нежитлові приміщення – кімн. № 35, 36 цокольного повер- 1 600/4
ху триповерхової адміністративної будівлі (інв. № 35801)
загальною площею 9,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 7, на балансі Українського державного науководослідного вуглехімічного інституту (УХІН), 00190443,
тел. 704-13-18
8 Частина нежитлового приміщення № 4 цокольного поверху
1 900/3
3-поверхової будівлі навчального корпусу (пам’ятка архітектури та містобудування, літ. «А-3») загальною площею 3,15 м2
за адресою: м. Харків, узвіз Бурсацький, 4, на балансі Харківської державної академії культури, 30036001, тел. 731-51-05
9 Нежитлове приміщення – частина холу на першому по1 900/3
версі одинадцятиповерхової будівлі учбово-лабораторного
корпусу (інв. № 10310016) загальною площею 2,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Корчагінців, 58, на балансі
Харківської медичної академії післядипломної освіти,
01896872, тел. 711-80-25
10 Нежитлові приміщення – кімн. № 425а на 5-му поверсі
1 800/3
6-поверхової будівлі (інв. № 10300007, літ. Г-6) загальною
площею 18,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Клочковська,
333, на балансі Харківського державного університету харчування та торгівлі, 01566330, тел. 349-45-15
11 Частина нежитлових приміщень – кімн. № 5, 6, 7, 8, 9,
2 400/4
10 на першому поверсі двоповерхової адміністративної
прибудови до дев’ятиповерхового гуртожитку № 11 (інв.
№ б/н, літ. «А-9») загальною площею 83,8 м2 за адресою:
м. Харків, пров. Електроінструментальний, 6а, на балансі
Студентського містечка Національного аерокосмічного
університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний
інститут», 23912896, тел.: 707-46-86, 707-45-41
12 Нежитлові приміщення (кімн. № 3, 4) одноповерхової
2 500/4
будівлі пошти загальною площею 28,49 м2 за адресою:
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Хотімля, вул. Леніна, 12а, на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта», 22721970,
тел. (057) 712-43-46
13 Нежитлові приміщення (кімн. № 1-6, 1-7) одноповерхової
2 500/4
будівлі пошти загальною площею 34,2 м2 за адресою: Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Волохівка, вул. Колокольцева, 46, в господарському віданні ХД УДППЗ «Укрпошта»,
22721970, тел. (057) 712-43-46
14 Частина нежитлових приміщень (кімн. № 76) на 1-му по1 700/5
версі 4-поверхової будівлі головного учбового корпусу № 1
(інв. № 1) загальною площею 18,6 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Мала Данилівка, на балансі
Харківської державної зооветеринарної академії, 00493758,
тел. (0263) 5-74-73
15 Частина нежитлових приміщень (кімн. № 16, 17) на
2 250/5
1-му поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі
(інв. № 10310024, літ. А-2”) загальною площею 31,0 м2
за адресою: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Пролетар, вул. Механізаторів, 1а, на балансі Краснокутського
міжрайонного управління водного господарства, 38289026,
тел. (057) 563-11-43
16 Нежитлові приміщення (кімн. № 4, 5, 6) одноповерхової
3 000/4
будівлі пошти (інв. № 200021) загальною площею 32,3 м2
за адресою: Харківська обл., Лозівський р-н, с. Нова Іванівка, вул. Садова, 1, на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта»,
22721970, тел. (057) 712-43-46
17 Нежитлові приміщення (кімн. № 1-5, 1-6) одноповерхової
3 000/4
будівлі пошти (інв. № 200288) загальною площею 22,4 м2
за адресою: Харківська обл., Близнюківський р-н, с. Новонадеждине, вул. Шкільна, 47, на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта», 22721970, тел. (057) 712-43-46
18 Нежитлові приміщення (кімн. № 1-6, 1-7) одноповерхової
2 972/4
будівлі пошти загальною площею 23,60 м2 за адресою:
Харківська обл., Близнюківський р-н, с. Надеждіно,
вул. Центральна, 38, на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта»,
22721970, тел. (057) 712-43-46
19 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5 на першому
1 690/5
поверсі одноповерхової компресорної будівлі (інв. № 5046,
Е-1) загальною площею 207,7 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Отакара Яроша, 18, на балансі Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут організації і
механізації шахтного будівництва», 40336737, тел. 340-22-12
20 Нежитлові приміщення лабораторії на першому поверсі
3 000/5
одноповерхового адміністративного будинку (інв. № 59250,
літ. «В-1») площею 107,1 м2; будівля гаража (Літ. «Д-1»)
площею 20,9 м2; будівля сараю (Літ. «Д») площею 14,6 м2,
загальною площею 142,6 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Академіка Павлова, 44а, на балансі Державної установи «Харківський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України», 38493324, тел. 315-00-07
21 Нежитлове приміщення фойє першого поверху триповер- 1 600/5
хового учбового корпусу № 2 (інв. № 0004539) загальна
площа 2,0 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський
р-н, смт Мала Данилівка, головний учбовий корпус № 2,
на балансі Харківської державної зооветеринарної академії,
00493758, тел. (057) 635-74-73
22 Частина нежитлового приміщення вестибуля на 1-му по1 500/4
версі триповерхової будівлі навчально-лабораторного
електротехнічного корпусу (інв. № 1031000003) загальною
площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Кирпичова, 21,
на балансі Національного технічного університету «ХПІ»,
02071180, тел. 707-66-00
23 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 9 у підвалі та кімн. 3 000/4
№ 2-22 на другому поверсі 7-поверхової будівлі пошти
(інв. № 2800014) загальною площею 665,6 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Кірова, 6, на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта»,
22721970, тел. 712-46-43
24 Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 3, 4 одноповерхо3 049/4
вої будівлі пошти (літ. «А-ІІ») загальною площею 45,0 м2
за адресою: Харківська обл., Близнюківський р-н, с. Добровілля, вул. Юних Комунарів, 14, на балансі ХД УДППЗ
«Укрпошта», 22721970, тел. 712-46-43
25 Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 8 одноповерхової
2 769/4
будівлі пошти (інв. № 200023) загальною площею 27,6 м2
за адресою: Харківська обл., Лозівський р-н, с. Яковлівка,
вул. Юхима Березовського, 33 (вул. Леніна, 33), на балансі
ХД УДППЗ «Укрпошта», 22721970, тел. 712-46-43
26 Нежитлові приміщення – кімн. № 2-1 одноповерхової
3 000/4
будівлі пошти загальною площею 27,5 м2 за адресою:
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Вовчанські Хутори, вул. Миру, 11, на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта»,
22721970, тел. 712-46-43
27 Нежитлові приміщення – кімн. (№ 4, 5) одноповерхової
2 500/4
будівлі пошти загальною площею 34,5 м2 за адресою:
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Охримівка, вул. Планова, 90, на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта», 22721970,
тел. 712-46-43
28 Нежитлові приміщення – кімн. № 2 одноповерхової будівлі 2 500/4
пошти загальною площею 34,5 м2 за адресою: Харківська
обл., Вовчанський р-н, с. Шестакове, вул. Бондарева, 100б, на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта», 22721970,
тел. 712-46-43
29 Нежитлове приміщення у підвалі чотириповерхової будівлі 2 000/3
учбового корпусу № 1 (інв. № 10310001, лі. А-4) загальною площею 81,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Барикадна, 51, на балансі Коледжу переробної та харчової промисловості Харківського національного технічного університету
сільського господарства імені Петра Василенка, 04621041,
тел. 372-35-22

ПереМета проведення
можець
оцінки
конкурсу
ПП «Радикал»

ПП «Радикал»

ПП «Радикал»

ПФ
«Бонс»

ТОВ
«СВК»

ТОВ
«СВК»

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

ФОП
Визначення
Сорокіна вартості об’єкта
І.М.
з метою продовження договору
оренди
ПП «Ра- Визначення
дикал»
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

ТОВ
«СВК»

ТОВ
«СВК»

ФОП
Мокров
О.П.

ФОП
Мокров
О. П.

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

ПП «Радикал»

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
ПП «Ра- Визначення
дикал»
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
ТОВ
Визначення
«Констан- вартості об’єкта
та»
з метою продовження договору
оренди
ФОП
Визначення
Мокров вартості об’єкта
О. П.
з метою продовження договору
оренди
ПФ Агент- Визначення
ство
вартості об’єкта
«Схід»
з метою продовження договору
оренди

ФОП
Жарихін
Ю. В.

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

ФОП
Дрозд
Ю. О.

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

ПФ Агент- Визначення
ство
вартості об’єкта
«Схід»
з метою продовження договору
оренди
ТОВ
Визначення
«Констан- вартості об’єкта
та»
з метою продовження договору
оренди
ТОВ
Визначення
«Констан- вартості об’єкта
та»
з метою продовження договору
оренди
ПП «Ра- Визначення
дикал»
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
ТОВ
Визначення
«СВК»
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
ТОВ
Визначення
«СВК»
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
ФОП
Визначення
Сорокіна вартості об’єкта
І. М.
оренди до
200,00 м2 для
погодження розрахунку орендної
плати (за заявою
від сторонньої
організації)
30 Нежитлове приміщення – кімн. № 34 на 1-му поверсі
2 400/4 ПП «Ра- Визначення
5-поверхової громадської будівлі загальною площею
дикал»
вартості об’єкта
15,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 16, на балансі
оренди з метою
Харківського національного університету радіоелектроніки,
передачі в оренду
02071197, тел. (057) 702-10-16, 702-10-13
31 Нежитлові приміщення № 2-1, 2-2 на 1-му поверсі одно2 400/4 ПП «Ра- Визначення
поверхової будівлі гаража, інв. № 3241, літ. В-1, загальною
дикал»
вартості об’єкта
площею 79,7 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський
оренди з метою
р-н, смт Пісочин, вул. Некрасова, 11, на балансі ДНЗ
передачі в оренду
«Харківський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації АПК», 03288935, тел.:
(057) 742-70-30, 742-78-56
32 Нежитлові приміщення № 3 – каб. 1, 2, 3 на 1-му поверсі 2 500/3 ФОП
Визначення
одноповерхової будівлі складу загальною площею 114,6 м2
Сорокіна вартості об’єкта
І. М.
оренди з метою
за адресою: Харківська обл., м. Балаклія, вул. Покровська,
передачі в оренду
15, на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Харківській області, 40112097, тел. (057) 707-35-13

№ 15 (1035)

11
Вартість
робіт/
№ Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження,
строк виз/п
балансоутримувач (назва, ЄДРПОУ, телефон)
конання
33 Частина нежитлового приміщення на першому поверсі три- 1 600/5
поверхової будівлі учбового корпусу (інв. № 10003, літ. «А»)
площею 2,0 м2 за адресою: Харківська обл., Чугуївський
р-н, смт Кочеток, вул. Чугуївська, 43, на балансі ЧугуєвоБабчанського лісного коледжу
34 Нежитлові приміщення (кімн. № 1-8, 1-9, 1-10, 1-11,
3 049/4
1-12) на 1-му поверсі одноповерхової будівлі літ. «А-1»
загальною площею 84,8 м2 за адресою: Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Кірова, 28, на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта», 22721970, тел. 712-46-43
35 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-4 одноповерхової
2 500/4
будівлі загальною площею 20,9 м2 за адресою: Харківська
обл., Вовчанський р-н, с. Землянки, вул. Центральна,
№ 251, на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта», 22721970,
тел. 712-46-43

ПереМета проведення
можець
оцінки
конкурсу
ФОП
Жарихін
Ю. В.

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
ТОВ
Визначення
«Констан- вартості об’єкта
та»
з метою продовження договору
оренди
ТОВ
Визначення
«СВК»
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна, що відбувся 29.11.2016
Вбудоване нежитлове приміщення площею 18,4 м2 на першому поверсі
4-поверхової будівлі гуртожитку № 1 за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Дзержинського, 19, що перебуває на балансі ВСП «Новокаховський
коледж Таврійського державного агротехнологічного університету», Переможець
конкурсу – ПП «Фрістайл – плюс». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору
оренди. Вартість робіт – 1 700,00 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 17,5 м2 на першому поверсі в будівлі гуртожитку за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 52, що перебуває на балансі ДНЗ «Вище професійне училище № 2 м. Херсона», Переможець
конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору
оренди. Вартість робіт – 1 620 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 271,0 м2 на другому поверсі будівлі за адресою: м. Херсон, вул. Зала Егерсег, 14а, що перебувають на
балансі Херсонського обласного управління водних ресурсів України, Переможець
конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору
оренди. Вартість робіт – 1 620,00 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 244,4 м2 на першому поверсі будівлі за адресою: м. Херсон, вул. Зала Егерсег, 14а, що перебувають на
балансі Херсонського обласного управління водних ресурсів України, Переможець
конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору
оренди. Вартість робіт – 1 620,00 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 05.12.2016
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Коваленко Тетяну Іллівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 1 (3,2 м2)
та частини сходової клітки при центральному вході (0,8 м2 ) загальною площею
4,0 м2 на 1-му поверсі 3-поверхового навчального корпусу, що перебувають на
балансі Державного навчального закладу «Вище професійне училище № 7 м. Вінниця», за адресою: 21022, м. Вінниця, вул. Київська, 118 з метою продовження
дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 1 700,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Реверу Олену Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення
вестибуля № 28 площею 24,0 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу № 3, що перебуває на балансі Вінницького національного технічного університету, за адресою: 21021, м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 7 з метою
продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 700,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Реверу Олену Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення
№ 28 площею 18,0 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу № 4,
що перебуває на балансі Вінницького національного технічного університету,
за адресою: 21021, м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 9 з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 1 700,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 2 (23,9 м2) та частини
№ 1 (15,2 м2) загальною площею 39,1 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі
літ. «А», що перебуває на балансі Головного територіального управління юстиції у
Вінницькій області, за адресою: 24100, Вінницька обл., Чернівецький р-н, с. Мазурівка, вул. Леніна, 72а з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 720,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Нікіфоренко Галину Арсентіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 1004
площею 9,2 м2 будівлі гуртожитку та їдальні (літ. А), що перебуває на балансі Барського коледжу транспорту та будівництва Національного транспортного університету, за адресою: 23000, Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 11/14 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4
календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 720,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 21 (17,7 м2), № 25
(17,9 м2) та частини № 2 (6,0 м2), № 23 (3,7 м2) загальною площею 45,3 м2 на 11-му
поверсі 12-поверхової адміністративної будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області, за адресою: 21100, м. Вінниця,
вул. Хмельницьке шосе, 15 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 715,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 07.12.2016
За результатами конкурсу переможцем визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо визначення вартості об’єкта державної власності групи А – комплексу будівель та споруд
загальною площею 184,9 м2, у складі: нежитлової будівлі з підвалом, А, 163,4 м2;
гаража, Б, 19,1 м2; туалету, В, 2,4 м2; вхідного майданчика, а; вхідного майданчика, а1, що перебувають на балансі Територіального управління державної судової
адміністрації України в Вінницькій області, за адресою: Вінницька обл., Чечельницький р-н, смт Чечельник, вул. Героїв Майдану, буд. 7 з метою приватизації шляхом
продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 3 000,00 грн;
по об’єкту державної власності групи А – приміщенню їдальні загальною площею
308,8 м2, що перебуває на зберіганні ПАТ «Ямпільський консервний завод», за адресою: Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Сонячна, 6 переможець не визначений.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення
незалежної оцінки державного майна, що відбувся 01.12.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна – приміщення частини першого поверху адміністративної будівлі площею 48,0 м2 за адресою: 45700, Волинська обл., м. Горохів,
вул. Незалежності, 2 визнано ТзОВ «Атлант» ЛТД; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії
договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 440,00 грн та строк виконання робіт
з оцінки – 2 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для здійснення
незалежної оцінки майна, що відбувся 06.12.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
Житомирську товарну агропромислову біржу по об’єктах:
частина нежитлового приміщення вестибуля площею 15 м2 на 1-му поверсі
навчального корпусу № 4 (літ. А-7), що перебуває на балансі Житомирського національного агроекологічного університету, за адресою: м. Житомир, вул. Пушкінська, 38 (вартість виконання – 1 500,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів);
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди;
нежитлове приміщення площею 59,0 м2 адміністративної будівлі (літ. А-1),
що перебуває на балансі Управління державної казначейської служби України в
Ємільчинському районі Житомирської області, за адресою: Житомирська обл.,
смт Ємільчине, вул. Соборна, 45 (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
ТОВ багатопрофільну фірму «Консул ЛТД» по об’єктах:
частина приміщення площею 6,0 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу
№ 5, що перебуває на балансі Житомирського національного агроекологічного
університету, за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, 39 (вартість виконання –
1 700,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди;
нежитлові приміщення площею 32,44 м2 одноповерхової будівлі, що перебувають на балансі Управління ДАІ УМВС України в Житомирській області, за адресою:
Житомирський р-н, с. Зарічани, майдан Бердичівський, 1 (вартість виконання –
1 700,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди;

№ 15 (1035)

Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єкту:
нежитлове приміщення площею 2,2 м2 (кімната) на 1-му поверсі адмінприміщення, що перебуває на балансі Коростишівська об’єднана державна податкова інспекція
Головного управління Міндоходів у Житомирській області, за адресою: Житомирська
обл., м. Коростишів, вул. Шевченка, 1 (вартість виконання – 1 650,00 грн, строк виконання – 4 календарних дня); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
ФОП Шаніна Василя Михайловича по об’єкту – будівля гаража площею 408,0 м2,
що перебуває на балансі Радомишльського міжрайонного управління водного
господарства, за адресою: Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Микгород,
107 (вартість виконання – 1 700,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів);
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 24.11.2016
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1. ТОВ «Національна експертно-правова група» на виконання робіт з оцінки
об’єктів оренди:
частини вбудованого нежитлового приміщення на технічному поверсі триповерхової будівлі (літ. А-3, інвентарний номер 1102020007, реєстровий номер
21560045.800.АААЖЖБ388) площею 11,0 м2 та частини даху зазначеної будівлі
площею 30,0 м2, загальною площею 41,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки м.
Запоріжжя, просп. Соборний, 6б. Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція
Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Вартість
виконання робіт з оцінки – 3 500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
частини даху будівлі бази «Союздруку», літ. А-1-3 (інв. № 1103040004, реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ163) площею 30,0 м2 та частини даху одноповерхової прибудови до будівлі площею 8,0 м2 (літ. А-1-3), загальною площею
38,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Вишнева, 42а. Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція Українського державного підприємства
поштового зв’язку «Укрпошта». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 500 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
нежитлового приміщення 3 підвального поверху гуртожитку (літ. А-4, приміщення з № 1 до № 9 включно) загальною площею 113,1 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 64. Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку
«Укрпошта». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 500 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
нежитлових приміщень, вбудованих у перший поверх двоповерхової будівлі
(літ. Б-2), реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ191 (приміщення з № 20 до
№ 23 включно, з № 32 до № 35 включно та 1/2 частини коридору № 19), загальною площею 131,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп.
Соборний, 6б. Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Вартість виконання робіт
з оцінки – 3 500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від
дати підписання договору.
2. ФОП Паламарчук Лідію Павлівну на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
частини вбудованого нежитлового приміщення спортзалу № 60 другого поверху
будівлі учбового корпусу (літ. А-3) загальною площею 162,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 69035, м. Запоріжжя, вул. Заводська, буд. 9. Балансоутримувач
майна: Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище».
Вартість виконання робіт з оцінки – 3 200,00 грн, строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів від дати підписання договору;
вбудованої в третій поверх будівлі гуртожитку (літ. В-9), частини нежитлового
приміщення № 36 загальною площею 4,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 117а. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 200,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
3. Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди:
нежитлових приміщень дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку (літ. А-9) загальною
площею 21,2 м2, а саме: нежитлового приміщення № XXXVII другого поверху гуртожитку № 4 (літ. А-9) загальною площею 8,3 м2; нежитлового приміщення № СXXVIII
восьмого поверху гуртожитку № 4 (літ. А-9) загальною площею 6,4 м2; нежитлового
приміщення CLIII дев’ятого поверху гуртожитку № 4 (літ. А-9) загальною площею
6,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського/Троїцька
(колишня назва – Чекістів), 46/39. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 200 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
частини приміщення коридору № 7 першого поверху будівлі (літ. А-4, А1, А2)
площею 4,0 м2, частини приміщення коридору № 30 першого поверху будівлі виробничого корпусу (літ. Б-2) площею 4,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69068,
м. Запоріжжя, вул. Іванова, 97б. Балансоутримувач майна: Запорізький авіаційний
коледж імені О. Г. Івченка. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
частини даху (горища) загальною площею 10,0 м2 учбового корпусу літ. А-3.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 194. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів від дати підписання договору
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 01.12.2016
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1. ТОВ «Всеукраїнська експертна група» на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди:
нежитлового приміщення № 16 будівлі харчоблоку та лазні (літ. Е) загальною
площею 23,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перша Ливарна (Червоногвардійська), 36. Балансоутримувач майна: Запорізький слідчий
ізолятор УДПтС України в Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 100,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати
підписання договору;
нежитлового приміщення № 212 другого поверху будівлі (літ. Б) загальною
площею 40,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ,
вул. Горького, 6. Балансоутримувач майна: Бердянська філія ДП «Адміністрація
морських портів України». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 100,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
нежитлового приміщення № 213 другого поверху будівлі (літ. Б) загальною площею
21,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Горького, 6. Балансоутримувач майна: Бердянська філія ДП «Адміністрація морських портів
України». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 100,00 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору; частин нежитлових приміщень учбового корпусу № 2 – гуртожитку (літ. Е-6) загальною площею 6,0 м2, а саме:
частини стіни нежитлового приміщення № 205 третього поверху площею 2,0 м2, частини стіни нежитлового приміщення № 241 четвертого поверху площею 2,0 м2, частини стіни нежитлового приміщення № ХІІ п’ятого поверху площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка/Гастелло, 71/46.
Балансоутримувач майна: Запорізький металургійний коледж Запорізької державної
інженерної академії. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 100,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
частини стіни нежитлового приміщення № 80 третього поверху будівлі гуртожитку (літ. А-5) площею 1,0 м2, частини стіни нежитлового приміщення № 92
четвертого поверху будівлі гуртожитку (літ. А-5) площею 1,0 м2, частини стіни нежитлового приміщення № 111 п’ятого поверху будівлі гуртожитку (літ. А-5) площею
1,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України
(колишня назва – 40 років Радянської України), 43а. Балансоутримувач майна:
Державний вищий навчальний заклад «Запорізький будівельний коледж». Вартість
виконання робіт з оцінки – 4 100,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
2. ФОП Жуган Віру Станіславівну на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
нежитлових приміщень № 1, № 2 одноповерхової прохідної медичної частини
(літ. М-1) загальною площею 9,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 71502, Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Будівельників, буд. 33. Балансоутримувач майна:
державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 1» Міністерства
охорони здоров’я України. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 100,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
3. Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди: частини вбудованого в перший поверх учбового корпусу (літ. А-3-4; А3-2; А4;
А5) нежитлового приміщення № 240 площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд.64. Балансоутримувач майна: Запорізький
національний технічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
частини сходової клітки № 200 головного корпусу (літ. А-3-4, А3, А4, А5, літ. А5)
загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64;
частини коридору № 240 головного корпусу (літ. А-3-4, А3, А4, А5, літ. А5) загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64;
частини коридору № 59 корпусу № 2 (літ. Ю-4) загальною площею 1,0 м2
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 64;
частини коридору № 39 корпусу № 3 (літ. У1 , У2-5 , У3 -2, У4) загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 64;
частини вестибуля № 59 корпусу № 4 (літ. Ю1 – 4) загальною площею 1,0 м2
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 64.) Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Вартість виконання робіт з
оцінки – 3 950,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати
підписання договору.
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки, що відбувся 02.12.2016
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, Переможцем конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта
оренди визнано:
ФОП Пєшкову Світлану Володимирівну по об’єкту оренди – частині нежитлового приміщення площею 2 м2 в одноповерховій будівлі поштового відділення
за адресою: м. Кіровоград, вул. Попова, 11, корп. 1, що перебуває на балансі Кі-

ровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта», вартість робіт – 1 680,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 2 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 06.12.2016
1. Частина нежитлового вбудованого приміщення площею 6,5 м2 на 6,5 м2 на
першому поверсі п’ятиповерхової будівлі інженерно-лабораторного корпусу (інв.
№ 10311250) за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Центральний,
буд. 59а. Переможець конкурсу – ПП «Екорт» на таких умовах: вартість послуг –
1 720,00 грн, термін виконання робіт – 4 дні.
2. Нежитлове вбудоване приміщення площею 20,7 м2 на першому поверсі чотириповерхової будівлі лабораторного корпусу (інв. № 10311002) за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Донецька, 41.Переможець конкурсу – ПП «Екорт»
на таких умовах: вартість послуг – 1 720,00 грн, термін виконання робіт – 4 дні.
3. Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 74,1 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової адміністративної будівлі (інв. № 1031100732) за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Сосюри, 347. Переможець конкурсу – ПП «Екорт»
на таких умовах: вартість послуг – 1 720 грн, термін виконання робіт – 4 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 28.11.2016
Частина нежитлового приміщення № 4 загальною площею 4,0 м2 на першому поверсі гуртожитку. м. Львів, вул. Під Голоском, 20. Мета проведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість
робіт – 1 570,00 грн.
Нежитлові приміщення № 1-1, 1-3, 1-4, 1-6, 1-8, 1-9, 1-11, 1-12 їдальні загальною площею 105,2 м2 в одноповерховій прибудові до триповерхової будівлі навчального корпусу. Львівська обл., м. Самбір, вул. С. Крушельницької, 7. Мета проведення оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 5 к/д.
Вартість робіт – 1 700,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 30.11.2016
Вбудовані нежитлові приміщення буфету загальною площею 66,0 м2 на четвертому поверсі та нежитлове приміщення 2е площею 6,0 м2 у вестибулі на першому
поверсі загальною площею 72,0 м2 в навчальному корпусі № 4. м. Львів, вул. Митрополита Андрія, 5. Мета проведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є.
Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 1 580,00 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення першого поверху площею 65,4 м2 (індекси
4, 5-1) та антресолі площею 40,4 м2 (індекси 4а, 4б, 5-2, 5-3), загальною площею
105,8 м2 у будівлі факультету управління фінансами та бізнесу. м. Львів, вул. Коперника, 3. Мета проведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна Українська Консалтингова
Компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 580,00 грн.
Нежитлове приміщення загальною площею 21,0 м2 на п’ятому поверсі будівлі.
м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71. Мета проведення оцінки – укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський
Ю. Є. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 1 570,00 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення (№ 4, 3, 10, 3, 2) загальною площею 43,2 м2 на
першому поверсі будівлі. Львівська обл., м. Трускавець, пл. В. Чорновола, 2. Мета
проведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 5 к/д.
Вартість робіт – 1 640,00 грн.
Нежитлові приміщення № 242 – 246 загальною площею 72,8 м2 на п’ятому
поверсі будівлі. м. Львів, вул. І. Франка, 61. Мета проведення оцінки – укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«Західна Українська Консалтингова Компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1 560,00 грн.
Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 7,9 м2 на другому поверсі
навчального корпусу № 4. м. Львів, вул. Митрополита Андрія, 5. Мета проведення
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 480 грн.
Частини нежитлового приміщення загальною площею 4,0 м2 (4 частини по 1,0 м2)
на першому та третьому поверхах будівлі під літ. «Б-3» (новий аеровокзал). м. Львів,
вул. Любінська, 168. Мета проведення оцінки –укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 550 грн.
Частина нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 8. Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Лесі
Українки, 46. Мета проведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 1 600,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 05.12.2016
Об’єкт приватизації.
1. Окреме індивідуально визначене майно – цистерна 25,0 м3. м. Львів,
вул. Богданівська,11. Мета проведення оцінки – приватизація шляхом продажу на
аукціоні. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш».
Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1 725,00 грн.
Об’єкти оренди.
Приміщення навчального корпусу (кухні) загальною площею 52,0 м2 на першому
поверсі будівлі. Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. Бандери, 8. Мета проведення
оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 620,00 грн.
Вбудоване нежитлове приміщення № 66 загальною площею 18,0 м2 на третьому поверсі будівлі. м. Львів, просп. В. Чорновола, 4. Мета проведення оцінки –
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія». Термін виконання робіт –
2 к/д. Вартість робіт – 1 580,00 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення на першому поверсі навчального корпусу № 19. м. Львів, вул. Князя Романа, 1-3. Мета проведення оцінки –
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія». Термін виконання робіт –
2 к/д. Вартість робіт – 1 560,00 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення (кімн. № 155, 157) загальною площею 45,6 м2
на другому поверсі дво-чотириповерхової будівлі. м. Львів, вул. Винниченка, 30.
Мета проведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін виконання робіт –
3 р/д. Вартість робіт – 1 600,00 грн.
Нежитлова будівля «А-7» санаторного корпусу з ліжковим фондом 502 ліжкомісця круглорічного використання загальною площею 14 317,7 м2 (а саме: спальний
корпус площею 7 526,0 м2, лікувально-діагностичне відділення та їдальня площею 6
791,7 м2). Львівська обл., м. Моршин, вул. Проліскова, 8. Мета проведення оцінки –
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія». Термін виконання робіт –
10 к/д. Вартість робіт – 2 500,00 грн.
Нежитлові підвальні приміщення загальною площею 198,4 м2 будівлі замку.
Львівська обл., Буський р-н, смт Олесько, вул. Замкова, 30. Мета проведення
оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 3 р/д. Вартість
робіт – 1 600,00 грн.
Нежитлове приміщення (реєстровий номер 00208798.1МИ ХИТУ 010) загальною площею 21,6 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 1. Львівська
обл., м. Новий Розділ, вул. С. Бандери, 8. Мета проведення оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«Західна Українська Консалтингова Компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1 600,00 грн.
Частина даху площею 30,0 м2 п’ятиповерхової будівлі. м. Львів, вул. Пасічна,
87. Мета проведення оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 3
к/д. Вартість робіт – 1 700,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 18.11.2016
Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області:
І. керуючись вимогами пункту 10 розділу V (Порядок проведення конкурсу),
пунктів 1, 2 розділу VІ (Інформація про результати конкурсу) 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, рішенням комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності (протокол засідання від 18.11.2016) інформує про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, оголошеного на 18.11.2016, по об’єкту:
ФОП Лосєва О. М. Назва об’єкта оцінки: спорткомплекс з інвентарем (реєстровий № 3004808.11.ААББАК122, 3004808.15.ААББАК126). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Одеський завод керамічних виробів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Багрицького, 12а. Мета проведення оцінки:
приватизація шляхом викупу. 35 000,00 грн, 20 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 02.12.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єктів, а саме:
нежитлове підвальне приміщення будівлі виробничого корпусу площею 45,3 м2
за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 7, що перебуває на балансі Рівненського
обласного управління водних ресурсів, з метою продовження договору оренди
визнано ПП «Експертбудсервіс». Строк виконання робіт з оцінки – 7 календарних
днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 850,00 грн;
нежитлові приміщення площею 30,0 м2 у будівлі учбових майстерень з прохідною галереєю за адресою: м. Рівне, вул. С. Дем’янчука, 3а, що перебуває на
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балансі ДНЗ «Рівненського вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі», з метою укладення договору оренди визнано ПП «Експерт-РівнеКонсалт». Строк виконання робіт з оцінки – 7 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 1 800,00 грн;
приміщення готелю «Вараш» (приміщення перукарні), інв. № 4701/501, площею
81,17 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Кузнецовськ, майдан Незалежності, 3, що перебуває на балансі ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», з метою продовження
договору оренди визнано ТзОВ «Нікос. Оціночна компанія». Строк виконання робіт з
оцінки – 14 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 850,00 грн;
частина приміщення, розміщеного в переході навчального корпусу № 5, площею 2,5 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Остафова, 31, що перебуває на балансі Рівненського державного гуманітарного університету, з метою укладення договору
оренди визнано ПП «Експертбудсервіс». Строк виконання робіт з оцінки – 7 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 850,00 грн;
приміщення площею 208,35 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Дубенська БОС 1/329,
що перебуває на балансі Львівської філії Концерну «Військторгсервіс», з метою
укладення договору оренди визнано ПП «Експертбудсервіс». Строк виконання робіт
з оцінки – 7 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 850,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 29.11.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового приміщення другого поверху
площею 11,1 м2 в будівлі адмінбудинку, що перебуває на балансі Регіонального
сервісного центру МВС в Тернопільській області, за адресою: вул. Стрийська, 5,
с. Підгороднє, Тернопільський р-н, Тернопільська обл. визнано ТОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт
з оцінки – 1 700,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: адмінбудинок площею 263,3 м2, реєстровий номер
24630349.1.ГМХБУЯ043, за адресою: вул. Замкова, 20а, адмінбудинок аварійнодиспетчерської служби площею 34,2 м2, реєстровий номер 24630349.1.ГМХБУЯ044,
за адресою: вул. Староміська, 2б, склад площею 182,7 м2, реєстровий номер
24630349.1.ГМХБУЯ045, за адресою: вул. Староміська, 2а, м. Підгайці, Тернопільська обл., що перебуває на балансі державного підприємства по газопостачанню та
газифікації «Підгайцігаз», визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма «ОрієнтирОцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт
з оцінки – 1 700,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового приміщення першого поверху
будівлі навчального корпусу № 2 – літера «А», позиція ХІІ (коридор) площею 1,0 м2,
що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного університету, за адресою: майдан Перемоги, 3, м. Тернопіль визнано ТОВ «ОрієнтирРеформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання
робіт з оцінки – 1 450,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Вважати таким, що не відбувся конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина зовнішнього фасаду та частина
даху адміністративної будівлі загальною площею 45,0 м2, що перебуває на балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної
адміністрації, за адресою: вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль.
Вважати таким, що не відбувся конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта: адміністративно-побутове приміщення
з профілакторієм для автомобілів загальною площею 906,4 м2, реєстровий номер
21155066.1.ЮИУЖЦЮ039, газонаповнюючий пункт загальною площею 129,34 м2,
реєстровий номер 21155066.1.ЮИУЖЦЮ038, що перебувають на балансі державного підприємства по газопостачанню та газифікації «Шумськгаз», за адресою: вул.
Чирянка, 7а, м. Шумськ, Тернопільська обл.
Вважати таким, що не відбувся конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта: будівля адмінбудинку площею 290,3 м2,
реєстровий номер 21149597.1.ААЕАИК665, будівлі піднавісів площею 273,4 м2, реєстровий номер 21149597.1.ААЕАИК668, будівлі гаражів з майстернею та побутовими приміщеннями площею 286,5 м2, реєстровий номер 21149597.ААЕАИК664,
будівлі котельні площею 21,2 м2, реєстровий номер 21149597.1.ААЕАИК667, що перебуває на балансі державного підприємства по газопостачанню та газифікації
«Ланівцігаз», за адресою: вул. Незалежності, 50а, м. Ланівці, Тернопільська обл.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 06.12.2016
I. Об’єкт приватизації.
Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка вартості об’єкта групи
В, що приватизується шляхом продажу єдиного майнового комплексу на аукціоні.
Назва підприємства (об’єкта оцінки): Державне підприємство «Український державний інститут по проектуванню заводів важкого машинобудування», код за ЄДРПОУ 00212630. Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): 61068, м. Харків,
просп. Московський, 151. Галузь народного господарства, основні види продукції
(послуг), що виробляються: діяльність у сфері архітектури; діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання технічного консультування в цих сферах. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): 1. основні засоби: 1). нежитлові будівлі: гаража
спецмашин літ. «Б-1» загальною площею 217,7 м2, 1978 рік побудови; складу металу
літ. «Г-1» загальною площею 153,4 м2, 1996 рік побудови; сараю літ. «В-1» загальною
площею 46,1 м2, 1997 рік побудови. Нежитлові приміщення виробничого корпусу
літ. «А-4» загальною площею 4 906,9 м2, а саме: підвалу № 0-1-0-22; 0-1а, 0-12а;
0-19а; І-ІХ; ХІІ-ХІІІ; ХV; ХVІ; ХVІІІ; ХХ; ХХ»; ХХІ площею 948,3 м2, 1-го поверху 1-19; 2а;
7а-7в; 8а; ХХІІ; ХХІV;ХХVІ-ХХVІІІ; ХХХІІІ; ХХХVІ-ХХХVІІІ; ХL-ХLII площею 815 м2; 2-го
поверху 1-34; LII-LIV; LVIII; LIX; LXI-LXII площею 1 015,6 м2; 3-го поверху 1-33; LIV;
LVIII; LXIII; LXIV; LXXIII площею 1051,7 м2; 4-го поверху 1-7; 1а; 5а; 7а; LXXV; LXXVILXXVIII; LXXI; LXXXIII-LXXXV площею 1076,3 м2. Рік побудови – 1963; 2) транспортні
засоби – 2 од.; 2. земельна ділянка орієнтовною площею 4 584,0 м2. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства: згідно з балансом
станом на 30.06.2016 власний капітал становить 4 788,00 тис. грн, у тому числі:
зареєстрований (пайовий) капітал – 969 тис. грн; капітал у дооцінках – 19 тис. грн;
нерозподілений прибуток – 3 800,00 тис. грн. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів станом на 30.06.16 становить 1 251,00 тис. грн. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Організаційно-правова форма
(державна/орендна): державна. Запланована дата оцінки: 30.11.2016. Переможець: ТОВ «УСК-Консалтинг». Вартість робіт: 15 тис. грн за 10 днів.
II. Об’єкти оренди.
Найменування об’єкта оцінки, площа,
Вартість ро№
Переможець Мета проведенмісцезнаходження, балансоутримувач
біт / строк
з/п
конкурсу
ня оцінки
(назва, ЄДРПОУ, контактний телефон)
виконання
1 Нежитлове приміщення № 56 на 1-му поверсі патолого- 1 690/5
ФОП Мокров Визначення
анатомічного корпусу (літ. «А-4», інв. №10310013) загальО. П.
вартості об’єкта
ною площею 54,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Корчаз метою продовження договогінців, 35, на балансі Харківської медичної академії післяру оренди
дипломної освіти, 01896872, тел. 711-80-25
2 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-5, 1-6 одноповерхо- 3 049/4
ТОВ «Кон- Визначення
вої будівлі пошти (літ. «А-ІІ») загальною площею 22,8 м2
станта»
вартості об’єкта
з метою продоза адресою: Харківська обл., Близнюківський р-н,
вження договос. Кірово-Петрівське, вул. Комсомольська, 3, на балансі
ру оренди
Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», 22721970
3 Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 3, 4 одноповерхо- 3 000/4
ПП «Ради- Визначення
вої будівлі пошти (літ. «А-І») загальною площею 25,0 м2
кал»
вартості об’єкта
з метою продоза адресою: Харківська обл., Лозівський р-н, с. Надвження договоеждівка, вул. Механізаторська, 1, на балансі Харківської
ру оренди
дирекції УДППЗ «Укрпошта», 22721970
4 Нежитлове приміщення одноповерхової будівлі пошти 3 049/4
ТОВ «Кон- Визначення
(інв. № 0500006) загальною площею 23,8 м2 за адрестанта»
вартості об’єкта
з метою продосою: Харківська обл., Борівський р-н, с. Гороховатвження договока, вул. Берегова, 12, на балансі Харківської дирекції
ру оренди
УДППЗ «Укрпошта», 22721970
5 Нежитлові приміщення – кімн. № 62, 63, 64, 65, 66, 67 1 800/5
ФОП Жари- Визначення
на цокольному поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку
хін Ю.В.
вартості об’єкта
(інв. № 00081) загальною площею 71,7 м2 за адресою:
з метою продовження договом. Харків. вул. Старошишківська, 4, на балансі Державру оренди
ного науково-виробничого підприємства «Об’єднання
Комунар», 14308736, тел. (057) 707-01-72
6 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 112 у підвалі 1 800/3
ФОП Сорокі- Визначення
на глибині 9,7 м2 нижче рівня землі в будівлі Харківського
на І.М.
вартості об’єкта
з метою продотеатру опери та балету (інв. № 001) загальною площею
вження догово15,9 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25, на баланру оренди
сі ДП «Харківський будинок грамплатівок», 04807811
7 Частина нежитлового приміщення вестибуля на 1-му
1 700/3
ФОП Сорокі- Визначення
поверсі 6-поверхової будівлі головного учбового корпусу
на І.М.
вартості об’єкта
(інв. № 010063, літ. А-6) загальною площею 1,3 м2
з метою продовження договоза адресою: м. Харків, вул. Сумська, 40, на балансі
ру оренди
Харківського національного університету будівництва та
архітектури, 02071174
8 Нежитлові приміщення – кімн. № 8, 9, 10, 11 на 1-му 2 000/4
ПФ «Бонс». Визначення
поверсі двоповерхової будівлі дослідних майстерень,
вартості об’єкта
реєстровий № 00190443.1.СФРЮГХ4143 (інв. №213104,
з метою продоліт. «Б-2»), загальною площею 59,3 м2 за адресою:
вження договору оренди
м. Харків, вул. Весніна, 12, що перебувають на балансі
ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)», 00190443
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Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження, балансоутримувач
(назва, ЄДРПОУ, контактний телефон)
Нежитлове приміщення на першому поверсі будівлі навчального корпусу, пам’ятки архітектури (інв. № 100012),
загальною площею 23,9 м2 за адресою: м. Харків, пл.
Свободи, 4, що перебуває на балансі Харківського національного університету ім. В. Н Каразіна, 02071205
Нежитлове приміщення – частина кімн. № V на 1-му
поверсі 6-поверхової будівлі головного навчального корпусу загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Маршала Бажанова, 17, що перебуває на балансі
Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова, 02071151, тел.: (057)
706-15-37, 706-15-54
Нежитлове приміщення – частина кімн. № ІІ на 2-му
поверсі 6-поверхової будівлі головного навчального корпусу загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Маршала Бажанова, 17, що перебуває на балансі
Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова, 02071151, тел.: (057)
706-15-37, 706-15-54
Нежитлове приміщення – частина кімн. № ІІ на 3-му
поверсі 6-поверхової будівлі головного навчального корпусу загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Маршала Бажанова, 17, що перебуває на балансі
Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова, 02071151, тел.: (057)
706-15-37, 706-15-54
Нежитлове приміщення – частина кімн. № ІІ на 4-му
поверсі 6-поверхової будівлі головного навчального корпусу загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Маршала Бажанова, 17, що перебуває на балансі
Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова, 02071151, тел.: (057)
706-15-37, 706-15-54
Нежитлове приміщення – частина кімн. № ІІ на 5-му
поверсі 6-поверхової будівлі головного навчального корпусу загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Маршала Бажанова, 17, що перебуває на балансі
Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова, 02071151, тел.: (057)
706-15-37, 706-15-54
Нежитлове приміщення – частина кімн. № ІІІ на 1-му
поверсі 2-поверхової будівлі навчального корпусу ФПК
загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, Куликівський узвіз, 11, що перебуває на балансі Харківського національного університету міського господарства ім. О. М.
Бекетова, 02071151, тел.: (057) 706-15-37, 706-15-54
Нежитлові приміщення – кімн. № 42, 43 третього поверху 3-поверхоовї будівлі адміністративно-лікувального
корпусу Науково-дослідного інституту гігієни праці та професійних захворювань (інв. № 10310001) загальною площею 33,45 м2 за адресою: м. Харків, бульв. Тринклера, 6,
що перебувають на балансі Харківського національного
медичного університету, 01896866, тел. 707-73-80
Нежитлові приміщення частини коридору 2-го поверху навчального корпусу загальною площею 7,00 м2
за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 1, що перебуває на балансі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, 020712205, тел. 705-12-47
Нежитлове приміщення (кімн. № 1-2) в одноповерховій
будівлі (літ. «А-1») загальною площею 18,9 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м. Південне,
вул. Б. Тасуя, 41, що перебуває на балансі ХД УППЗ
«Укрпошта», 22721970, тел. 712-46-43
Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 5, 6, 9, 10, І на
другому поверсі 2-поверхової будівлі лабораторного
корпусу (інв. № 35697, літ. «А-2») загальною площею
33,3 м2 за адресою: м. Харків. пров. Кузнечний, 4/6,
що перебувають на балансі Державного підприємства
«Харківський науково-дослідний інститут комплексної
автоматизації», 14072049, тел. 731-61-17
Нежитлові приміщення – кімн. № 30, 31, 31 на першому поверсі 2-поверхової будівлі лабораторного корпусу
(інв. № 35697, літ. «Е-2») загальною площею 90,9 м2
за адресою: м. Харків. пров. Кузнечний, 4/6, що перебувають на балансі Державного підприємства «Харківський
науково-дослідний інститут комплексної автоматизації»,
14072049, тел. 731-61-17
Нежитлові приміщення – частина учбово-виробничих
майстерень першого поверху будинку (інв. № 10310796,
літ. «В-2») загальною площею 32,7 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Пушкінська, 87, що перебувають на балансі Харківського професійного ліцею машинобудування, 02547719, тел. 700-53-77
Частина комплексу котельної – асфальто-бетонний
майданчик (інв. № 004563) загальною площею 12,0 м2
за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Мала
Данилівка, вул. Академічна б/н, що перебуває на балансі Харківської державної зооветеринарної академії,
00493758, тел. (05763) 5-74-73

Вартість роПереможець Мета проведенбіт / строк
конкурсу
ня оцінки
виконання
1 700/4
ПФ «Бонс». Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору оренди
1 200/4
ПП «Ради- Визначення
кал»
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в
оренду
1 200/4

ПП «Радикал»

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в
оренду

1 200/4

ПП «Радикал»

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в
оренду

1 200/4

ПП «Радикал»

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в
оренду

1 200/4

ПП «Радикал»

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в
оренду

1 200/4

ПП «Радикал»

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в
оренду

1 800/5

ФОП Жари- Визначення
хін Ю. В.
вартості об’єкта
з метою продовження договору оренди

1 700/4

ПФ «Бонс».

2 972/4

1 800/3

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору оренди
ТОВ «Кон- Визначення
станта»
вартості об’єкта
з метою продовження договору оренди
ФОП Сорокі- Визначення
на І. М.
вартості об’єкта
з метою продовження договору оренди

2 000/3

ФОП Сорокі- Визначення
на І. М.
вартості об’єкта
з метою продовження договору оренди

1 700/5

ФОП Мокров Визначення
О. П.
вартості об’єкта
з метою продовження договору оренди

1 800/3

ФОП Сорокі- Визначення
на І. М.
вартості об’єкта
з метою продовження договору оренди

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 05.12.2016
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: приміщення другого поверху п’ятиповерхової будівлі
площею 16,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Черкаський
державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній

промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Топоров О. В. Дата оцінки: 30.11.2016. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ АЕО «Фатум-М». Термін
виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 700,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина підвального приміщення площею 1,0 м2; частина приміщення на третьому поверсі площею 1,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Маклаут-інвест». Дата оцінки: 30.11.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП «Драник А. В.
Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 1 700,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху
адміністративної будівлі відділення поштового зв’язку загальною площею 50,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ЧД УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Європейська, 8, м. Умань, Черкаська обл. Платник
робіт з оцінки: ТОВ «ВЕНБЕСТ». Дата оцінки: 30.11.2016. Переможцем конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП «Драник А. В. Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 1 730 грн.
4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибюля першого поверху
адміністративної будівлі загальною площею 3,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ЧД УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Б. Вишневецького, 34, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Райффайзен
банк Аваль». Дата оцінки: 30.11.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко А. В. Термін виконання роботи – 2
календарних дні, вартість послуг – 1 880,00 грн.
5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення фойє на першому
поверсі навчального корпусу № 1 площею 1,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Уманський державний педагогічний університет імені Павла
Тичини. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Садова, 2, м. Умань, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: ПАТ КБ «Приватбанк». Дата оцінки: 30.11.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін
виконання роботи – 5 календарних днів, вартість послуг – 2 300,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг
з оцінки майна, що відбувся 06.12.2016
Відповідно до абзацу 6 пункту 3 розділу V Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області визнано переможцями конкурсів:
1. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ТОВ «Оцінка – Інформ». Назва
об’єктів оцінки: вбудовані приміщення будівлі учбово-адміністративного корпусу (літ. А) загальною площею 62,3 м2 за адресою: м. Чернівці, Театральна пл., 2,
що перебувають на балансі ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»; нежитлове приміщення (1-20) площею 10,3 м2 першого поверху будівлі
КПП (літ. А) міжнародного автомобільного пункту пропуску «Порубне» за адресою:
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Тереблече, вул. Головна, 2к, що перебуває
на балансі Державної фіскальної служби України у користуванні (оперативному
управлінні) Чернівецької митниці ДФС. Мета проведення оцінки: передача в оренду.
Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 1 725,00 грн та 5 календарних днів.
2. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ФОП Читайло Валентина Василівна. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення першого поверху будівлі учбового корпусу (літ. А) загальною площею 37,3 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Богомольця, 2, що перебувають на балансі ВДНЗ України «Буковинський державний
медичний університет». Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та
строк виконання робіт з оцінки: 1 700,00 грн та 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбулися 30.11.2016
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ТОВ «Північна експертна компанія» по об’єкту: нежитлове приміщення
площею 4,9 м2 першого поверху відділення поштового зв’язку, вбудованого в
дев’ятиповерховий житловий будинок, що перебуває на балансі Чернігівської
дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 89 (вартість
виконання робіт з оцінки – 1 722,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Десна – Експерт – М» по об’єкту: нежитлові приміщення загальною площею
172,3 м2 (кімн. № 21а, 24, 24а, 25, 25а, 26) на другому поверсі дев’ятиповерхової
адмінбудівлі, що перебуває на балансі ДП «Чернігівський державний центр науки,
інновацій та інформатизації», за адресою: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39 (вартість
виконання робіт з оцінки – 1 714,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 42,6 м2 першого поверху двоповерхової будівлі, що перебуває на балансі філії «Військторг» Концерну «Військторгсервіс»,
за адресою: м. Чернігів, вул. Авіаторів, 19 (вартість виконання робіт з оцінки –
1 715,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна);
нежитлові приміщення будівлі магазину «Лісний» площею 1 086,0 м2, що перебуває на балансі філії «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», за адресою:
Чернігівський р-н, смт Гончарівське, вул. Танкистів, 13 (вартість виконання робіт
з оцінки – 1 720,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна);
нежитлове приміщення площею 24,82 м2 першого поверху двоповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби
України у Городнянському районі Чернігівської області, за адресою: Чернігівська
обл., м. Городня, вул. Незалежності (колишня – Радянська), 57 (вартість виконання
робіт з оцінки – 1 710,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна),
нежитлові приміщення площею 130,0 м2 на першому поверсі двоповерхової
адмінбудівлі, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Щорському районі Чернігівської області, за адресою: Чернігівська
обл., м. Сновськ, вул. Залізнична, 2 (вартість виконання робіт з оцінки – 1 710,00
грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг
з оцінки майна).

до уваги оцінювачів
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
				

			

20.01.2017		

м. Київ		

№ 79

Про поновлення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів

Відповідно до частини шостої статті 16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» у зв’язку з підвищенням
кваліфікації оцінювачами, що зареєстровані в Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, НАКАЗУЮ:
1. Поновити дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів відповідно до поданої інформації про підвищення кваліфікації за відповідними напрямами оцінки майна (перелік додається).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити інформування громадськості щодо змісту цього наказу шляхом
опублікування його в «Державному інформаційному бюлетені про приватизацію», додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації» та на веб-сайті Фонду державного майна України в Інтернеті.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду

Н. Лебідь
Додаток
до наказу ФДМУ
від 20.01.2017 № 79

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено
№
Прізвище, ім’я та по батькові
з/п
1 Бойко Людмила Іванівна

2
3
4
5

Вижевська Юлія Олександрівна
Камінський Артем Володимирович
Косяк Ірина Василівна
Максимов Андрій Степанович

6
7
8
9

Миронова Тетяна Павлівна
Мозолевська Олена Олександрівна
Селівьорстов Андрій Володимирович
Тихонова Юлія Олександрівна

Свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та СОД
Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
дата видачі
номер
дата видачі
навчальний заклад
15
16-01-2017
МФ № 1247-2
06-02-1999
МІБ
МФ № 1247-1
06-02-1999
МІБ
МФ № 1247-3
06-02-1999
МІБ
10722
19-09-2013
ЦМК № 549
17-04-2010
МІБ
947
26-12-2014
ЦМК № 14
13-12-2014
УКШ
5924
29-10-2007
МФ № 5344
06-10-2007
МІБ
2394
09-03-2005
МФ 2257
13-11-2004
ККН
ЕО-196
04-09-2001
ККН
9876
29-05-2013
МФ № 7889
13-04-2013
Донец.ДТУ
11865
23-12-2013
ЦМК №432
13-12-2008
УКШ
35
02-02-2015
ЦМК № 17
13-12-2014
УКШ
5304
12-03-2007
МФ №4623
25-11-2006
Інст.експ.та упр.власн.

Регiон
Черкаська обл.
Київська обл.
Київська обл.
м. Київ
м. Київ
Донецька обл.
м. Київ
м. Київ
м. Одеса

Примітка. МІБ – ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу»; УКШ – ТОВ «Українська комерційна школа»; ККН – Київський коледж нерухомості; Донец.ДТУ – Донецький державний
технічний університет; Інст.експ.та упр.власн. – ТОВ «Інститут експертизи та управління власністю».

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

Т. м. утеченко
(дополіграфічна підготовка)
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