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

Будівля магазину з продажу сільськогосподарської продукції (ларь) площею 24,9 м2 (літ. А) за адресою: Київська обл., с. Петрівське, вул. Теплична,
2г. Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в
аукціоні, за 71 400,00 грн, у т. ч. ПДВ – 11 900,00 грн.

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної
власності разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта: комплекс 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.
Адреса об’єкта: 24800, Вінницька обл., Чечельницький р-н, смт Чечельник, вул. Героїв Майдану, 7.
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Вінницькій області, код за ЄДРПОУ 26286152.
Адреса балансоутримувача: 21018, м. Вінниця, вул. Р. Скалецького, 17.
Відомості про об’єкт: нежитлова одноповерхова будівля з підвалом –
163,4 м2, вхідними майданчиками, гараж – 19,1 м2 та туалет – 2,4 м2, 1956
року побудови, не експлуатуються.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0663 га.
Кадастровий номер земельної ділянки 0525055100:01:002:0577. Категорія
земель: землі житлової та громадської забудови. Цільове призначення: 03
для громадської забудови. Обмеження не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 200 306,00 грн, ПДВ – 40 061,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 240 367,20 грн, у т. ч.:
земельної ділянки без урахування ПДВ – 31 884,00 грн, ПДВ – 6 376,80 грн,
з урахуванням ПДВ – 38 260,80 грн.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу об’єкта державної власності разом із земельною
ділянкою сплатити ціну продажу об’єкта та після сплати в повному обсязі
ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передання;
використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням відповідно до
нормативно-правових актів та вимог державних органів, що погодили проект відведення земельної ділянки.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в ГУДКСУ у
Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів –
РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 24 036,72 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ
м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – РВ
ФДМУ по Вінницькій області.
Заяви на участь в аукціоні приймаються в РВ ФДМУ по Вінницькій області
до 06.06.2016 до 17.00 включно.
Аукціон буде проведено 10.06.2016 о 10.00 в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМ України по
Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. 67-27-46,
час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля овочесховища літ. А-1 з прибудовами – літ. А1 –
1, А2 – 2 загальною площею 1 083,4 м2, вентшахтою літ. а1 – 1, ґанком літ. а,
навісами літ. А1, Б, воротами № 1, № 2.
Адреса об’єкта: 49000, м. Дніпропетровськ, просп. Свободи, 187б.
Балансоутримувач: ПАТ «Євраз – Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» (код за ЄДРПОУ 05393056).
Адреса балансоутримувача: 49064, м. Дніпропетровськ, вул. Маяковського, 3.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля овочесховища літ. А-1 з
прибудовами – літ. А1 – 1, А2 – 2 загальною площею 1 083,4 м2, вентшахтою
літ. а1 – 1, ґанком літ. а, навісами літ. А1, Б, воротами № 1, № 2. Рік побудови – 1990. Земельна ділянка орієнтовною площею 0,2121 га перебуває
у користуванні ПАТ «Євраз – Дніпропетровський металургійний завод ім.
Петровського». Документи на право користування відсутні.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 039 123, 00 грн, ПДВ – 407 824,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 2 446 947,60 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх
технічних, санітарних, протипожежних та інших правил з утримання об’єкта та
дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища; здійснити реєстрацію нерухомого майна, яке входить до складу об’єкта приватизації; подальше відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями,
що визначені у договорі, підлягають нотаріальному посвідченню та у випадках,
передбачених законодавством, – державній реєстрації; подальше відчуження
об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у
порядку, що затверджується ФДМУ; відсутність погодження державним органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою
для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними; 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; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації, покупцем
вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством
України; покупець сплачує нотаріальні послуги, пов’язані с посвідченням договору купівлі; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну
продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу
прийняти його у триденний термін за актом приймання-передавання; засоби
платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ»)
та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на

р/р № 37188500900001 в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012,
код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 244 694,76 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337,
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 244 694,76 грн, з ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 6 червня 2016 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею
«Універсальна товарно-сировинна біржа» (http://www.utsb.kiev.ua)
10 червня 2016 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 15.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку
проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на
аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом
ФДМУ від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до
заяви, подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа»: http://www.utsb.kiev.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровського), 51, офіс 11) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а
також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн.
36, з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до
12.45, тел. (056) 744-11-41.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – вагон-магазин,
інв. № 1455.
Адреса об’єкта: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 12.
Відомості про об’єкт: вагон-магазин виготовлений з полегшених конструкцій. Каркас металевий, стіни – металеві гофролисти, утеплені, покрівля металева по дерев’яному обрешетуванню, вікна – металопластикові склопакети з
ґратами, двері дерев’яні. Рік побудови – 1991. Загальна площа – 18,0 м2 (довжина – 6,0 м; ширина – 2,0 м). Середня висота (зовнішня) – 3,05 м. Внутрішня
висота приміщень – 2,3 м. Інженерне обладнання – електропостачання. Загальний технічний стан задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 24 600,00 грн, ПДВ – 4 920,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 29 520,00 грн.
Умови продажу: покупець визначає умови подальшої експлуатації об’єкта
приватизації на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку
проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на
аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом
ФДМУ від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 2 952,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107,
РВ ФДМУ по Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації в сумі 2 952,00 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ»)
та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37187003001567 в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за
ЄДРПОУ 19028107, РВ ФДМУ по Київській області.
Аукціон в електронній формі буде проведено ПАТ Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://
nmac.net.ua) 7 червня 2016 року.
Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до
заяви, подаються в електронному вигляді на сайт ПАТ Державна акціонерна
компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://nmac.net.ua.
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 3 червня 2016 року.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00,
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044)
200-25-40.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної
власності разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля, літ. А-3, загальною площею 1 080,4 м2 разом із земельною ділянкою.
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, просп. Шевченка, 3б.
Балансоутримувач: Відділ Держгеокадастру у м. Червонограді Львівської області.
Код за ЄДРПОУ 39873719. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська
обл., м. Червоноград, вул. С. Бандери, 4.
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Відомості про об’єкт: будівля розташована в наближеній до центральної
частини м. Червонограда та перебуває в незадовільному стані, а саме: відсутня частина конструкції даху та покриття з металочерепиці, відсутні дверні
та віконні заповнення, зруйновані всі інженерні комунікації (електрика, водопостачання, каналізація, опалення та газопостачання), наявні сліди сирості
та ураження грибком на стінах. Часткове руйнування цегляної кладки.
Площа земельної ділянки – 0,2006 га. Кадастровий номер земельної ділянки 4611800000:02:008:0001. Цільове призначення: для будівництва та
обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування. Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 3 171 673,00 грн, у т. ч.: вартість земельної ділянки – 1 154 373,00 грн, ПДВ – 634 334,60 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 3 806 007,60 грн (у т. ч. вартість
земельної ділянки – 1 385 247,60 грн).
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта –
380 600,76 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець.
Покупець має право на зміну цільового призначення земельної ділянки
відповідно до чинного законодавства
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 3718 0500900001
в ГУДКСУ у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області,
ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься
на рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів –
РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – три дні до початку аукціону.
Аукціон буде проведено 09.06.2016 об 11.00 за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Служба з організації та проведення аукціону – РВ ФДМУ по Львівській
області (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 261-62-14). Заяви на
участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 9.00 до 17.00, у п’ятницю – з 9.00
до 16.00 за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 5.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: шафа управління 317, шафа управління 2Щ317 (2 шт.),
шафа управління 2ЩК317 (2 шт.), шафа управління 1Щ317, шафа управління
ЩУ 317 (4 шт.), шафа управління ЯС 317, шафа управління КИП 317, шафа
управління ЯГ 317 21, шафа управління ЯГ 317 22, шафа управління ЯГ 317
23, шафа управління 317 19, шафа управління 317 19а, засувка 150 (22 шт.),
засувка 100 (4 шт.), повітряна засувка.
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна», код за ЄДРПОУ 22405648.
Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: складові об’єкта оцінки розташовані у виробничоскладських приміщеннях підприємства. Дата випуску – 1990-ті роки. Технічний стан – умовно придатний до використання після проведення робіт
з відновлення експлуатаційної придатності. Шафи управління можуть бути
використані як внутрішні елементи іншого електротехнічного обладнання.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 32 900,00 грн, ПДВ – 6 580,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 39 480,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить
3 948,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001
в ГУДКСУ у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області,
ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься
на рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів –
РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – три дні до початку аукціону.
Аукціон в електронній формі буде проведено ПАТ Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів» в особі Філії
«Львівський аукціонний центр» 09.06.2016, час початку торгів – 11.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 25 вересня
2015 р. за №1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: Filia.lac.nmac@
ukr.net. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу філії «Львівський аукціонний центр» ПАТ
ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (79012, м. Львів, вул. Сахарова,
46а) 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 № 400/2840т (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні у філії «Львівський
аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (79012,
м. Львів, вул. Сахарова, 46а), тел.: (032) 297-05-40, 297-05-41 та в РВ ФДМУ
по Львівській області (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн.
9, тел. (032) 261-62-14).
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: плита газова 3-конфорна (20 шт.).
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна».
Код за ЄДРПОУ 22405648. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська
обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: 3-конфорні плити марки Електа, модель ПГ-3 у
кількості 20 шт. Характеристика: ширина – 50,0 см, глибина – 60,0 см. Три
конфорки. Газова духова шафа. Номінальний тиск газу – 1274 Па. Рік випуску – 1990. Плити перебувають в заводському упакуванні та перебувають
у складському приміщенні.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 10 000,00 грн, ПДВ – 2 000,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 12 000,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить
1 200,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001
в ГУДКСУ у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області,
ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься
на рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів –
РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – три дні до початку аукціону.
Аукціон в електронній формі буде проведено ПАТ Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів» в особі Філії
«Львівський аукціонний центр» 09.06.2016, час початку торгів – 11.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 25 вересня
2015 р. за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: Filia.lac.nmac@ukr.
net. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу філії «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК
«Національна мережа аукціонних центрів» (79012, м. Львів, вул. Сахарова, 46а)
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,
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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 № 400/2840т (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні у філії «Львівський
аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (79012,
м. Львів, вул. Сахарова, 46а), тел.: (032) 297-05-40, 297-05-41 та в РВ ФДМУ
по Львівській області (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн.
9, тел. (032) 261-62-14).
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: ліфт пасажирський (3 шт.), вентилятор ВДП-10,
трансформатор ТМ 400/6, клапан Т-33, кран-балка ручна Г/Я 2т, ежектор
водостійкий, бак мірний (2 шт.), бак зрошувальної води, бак робочої води
(2 шт.), бак розпущення води, бак промивки води, гідротрансформатор
(2 шт.), компенсатор (5 шт.), деаератор, компенсатор 2-лінзовий.
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна».
Код за ЄДРПОУ 22405648. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська
обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: складові об’єкта оцінки розташовані на території підприємства, на непризначеній для їх зберігання земельній ділянці під
відкритим небом, внаслідок чого зазнають тривалого негативного впливу
природних факторів. Дата випуску об’єкта – 1980-90-ті рр. Технічний стан
одиниць – непридатний до використання (розкомплектованість, деформація, глибокі корозійні ураження), частина одиниць обладнання (вентилятор,
трансформатор, клапан, баки) умовно придатні до використання після відновлювального ремонту).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 36 500,00 грн, ПДВ – 7 300,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 43 800,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить
4 380,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001
в ГУДКСУ у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області,
ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься
на рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів –
РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – три дні до початку аукціону.
Аукціон в електронній формі буде проведено ПАТ Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів» в особі Філії
«Львівський аукціонний центр» 09.06.2016, час початку торгів – 11.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 25 вересня
2015 р. за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до
заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: Filia.lac.
nmac@ukr.net. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу філії «Львівський аукціонний
центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (79012, м. Львів,
вул. Сахарова, 46а) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви,
а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та
розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року
за № 400/2840т (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні у філії «Львівський
аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (79012,
м. Львів, вул. Сахарова, 46а) тел.: (032) 297-05-40, 297-05-41 та в РВ ФДМУ
по Львівській області (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн.
9, тел. (032) 261-62-14).
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля (гаражі) загальною площею 45,7 м2.
Адреса об’єкта: 81400, Львівська обл., м. Самбір, вул. Козацька, 6а.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області,
код за ЄДРПОУ 02361400. Адреса: 79019, м. Львів, просп. В. Чорновола, 4.
Відомості про об’єкт: будівля розташована в серединній зоні міста. Одноповерхова будівля складається з двох приміщень. Стіни цегляні, перекриття –
залізобетон, дерев’яні ворота, підлога – бетон, наявне електроосвітлення.
Об’єкт розташований на земельній ділянці, яка перебуває в постійному користуванні Головного управління статистики у Львівській області.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 73 300,00 грн, ПДВ – 14 660,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 87 960,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 8 796,00
грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001
в ГУДКСУ у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області,
ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься
на рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів –
РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – три дні до початку аукціону.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі
«Українська міжрегіональна спеціалізована» 10 червня 2016 року.
Час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових
пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні,
у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015р. за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до
заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: http://
uisce.com.ua, e-mail: office@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. Спаська, 5, офіс 5) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація
заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання
та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840т (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі
«Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Спаська, 5,
офіс 5), тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області
(м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – будівля гаража
літ. «Б-1» загальною площею 54,2 м2.
Адреса об’єкта: 81000, Львівська обл., Яворівський р-н, м. Яворів,
вул. Котляревського, 3.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області,
код за ЄДРПОУ 02361400. Адреса: 79019, м. Львів, просп. В. Чорновола, 4.
Відомості про об’єкт: будівля розташована в серединній зоні міста. Рік побудови – орієнтовно 80-ті роки. Одноповерхова будівля складається з трьох
приміщень, в одному з яких наявна оглядова яма. Стіни цегляні, перекриття –
залізобетон, дерев’яні ворота, підлога – бетон, наявне електроосвітлення.
Об’єкт розташований на земельній ділянці, яка перебуває в постійному користуванні Головного управління статистики у Львівській області.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 103 400,00 грн, ПДВ – 20 600,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 124 080,00 грн.

Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 12 408,00
грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001
в ГУДКСУ у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області,
ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься
на рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів –
РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – три дні до початку аукціону.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі
«Українська міжрегіональна спеціалізована» 10 червня 2016 року.
Час початку торгів –11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових
пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні,
у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до
заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: http://
uisce.com.ua, e-mail: office@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. Спаська, 5, офіс 5) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація
заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання
та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840т (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Спаська, 5, офіс 5),
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні єдиного майнового комплексу
Державного підприємства «Енергомонтажний поїзд № 754»
(разом із земельною ділянкою)
Назва об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс Державного
підприємства «Енергомонтажний поїзд № 754» (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта приватизації: 65039, м. Одеса, вул. Семінарська, 15а.
Код об’єкта за ЄДРПОУ 01387828.
Вид діяльності підприємства: електромонтажні роботи, будівництво житлових і нежитлових будівель, інші будівельно-монтажні роботи.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу ЄМК входять: контора
за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 15а; виробнича база за адресою:
Одеська обл., Овідіопольсьткий р-н, смт Авангард, вул. Базова, 5.
Контора підприємства площею 147,2 м2 розташована в частині підвальних приміщень 5-поверхового житлового будинку за адресою: м. Одеса,
вул. Семінарська, 15а.
До складу виробничої бази ЄМК входять будівлі та споруди загальною
площею 1 507,0 м2, у т. ч.:
будівлі: контора – червоний куток (літ. А) загальною площею 129,7 м2,
рік введення в експлуатацію – 1973, одноповерхова дерев’яна каркаснощитова конструкція; гараж (літ. Б) загальною площею 391,2 м2, рік введення в експлуатацію – 1976, одноповерховий, кам’яний; склад цегляний (літ.
В) загальною площею 184,1 м2, рік введення в експлуатацію – 1964; ґанок
(літ. в) загальною площею 38,6 м2, рік введення в експлуатацію – 1973; навіс металевий (літ. Г) загальною площею 229,1 м2, рік введення в експлуатацію – 2008; цех-склад для побут. робіт кам’яний (літ. Д) загальною площею
193,1 м2, рік введення в експлуатацію – 1989; склад РУХ-20 кам’яний (літ. Е)
загальною площею 246,9 м2, рік введення в експлуатацію – 1964; ремонтна
кам’яна (літ. Ж) загальною площею 325,6 м2, рік введення в експлуатацію –
1976; навіс металевий (літ. З) загальною площею 216,1 м2, рік введення в
експлуатацію – 2008; кузня кам’яна (літ. И) загальною площею 36,4 м2, рік
введення в експлуатацію – 1964;
споруди: № 1 – 6: огорожа з воротами; вимощення;
транспортні засоби, машини, обладнання, інвентар – 40 од.
Майно підприємства розташовано на земельній ділянці площею 1,4305 га
в районі 7-го км Овідіопольської дороги, забезпечено під’їзними автошляхами,
енергозабезпеченням, територія огороджена.
Відомості про земельну ділянку: площа – 1,4305 га; кадастровий номер
5123755200:02:002:0614. Категорія земель: землі промисловості. Цільове
призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства. Обмеження та обтяження на земельну ділянку відсутні.
Основні показники діяльності підприємства.
Підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2014 року. Викиди та
скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище підприємство не здійснює.
Статутний капітал становить 132,0 тис. грн.
Заборгованість станом на 31.03.2016: кредиторська – 2 700,9 тис. грн,
у т. ч.: прострочена заборгованість із заробітної плати – 727,1 тис. грн, перед пенсійним фондом – 685,7 тис. грн, перед бюджетом – 981,0 тис. грн,
інші поточні забов’язання – 307,1 тис. грн, збитки за І квартал 2016 року –
69,8 тис. грн.
Чисельність працюючих – 7 осіб, у т. ч.: начальник, головний бухгалтер,
5 робітників.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 9 928 333,33 грн (дев’ять
мільйонів дев’ятсот двадцять вісім тисяч триста тридцять три грн 33 коп.), у т. ч. :
майна ЄМК – 3 690 083,33 грн (три мільйони шістсот дев’яносто тисяч вісімдесят три грн 33 коп.), земельної ділянки – 6 238 250,00 грн (шість мільйонів двісті
тридцять вісім тисяч двісті п’ятдесят грн).
ПДВ – 1 985 666,67 грн (один мільйон дев’ятсот вісімдесят п’ять тисяч
шістьсот шістдесят шість грн 67 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 11 914 000,00
грн (одинадцять мільйонів дев’ятсот чотирнадцять тисяч грн), у т. ч.: майна
ЄМК – 4 428 100,00 грн (чотири мільони чотириста двадцять вісім тисяч сто
грн), земельної ділянки – 7 485 900,00 грн (сім мільйонів чотириста вісімдесят п’ять тисяч дев’ятьсот грн).
Умови продажу об’єкта:
1. Профіль діяльності підприємства покупець вирішує самостійно.
2. Не допускати звільнення працівників приватизованого підприємства з
ініціативи нового власника протягом шести місяців від дня переходу до нього права власності за винятком звільнення на підставі п. 6 статті 40 Кодексу
Законів про працю України, або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40, статті
41 Кодексу Законів про працю України.
3. Забезпечити протягом одного року з моменту переходу права власності:
3.1 соціальні гарантії працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;
3.2 вимоги природоохоронного законодавства до користування
об’єктом;
3.3 не допускати заборгованості перед бюджетом та позабюджетними
фондами усіх рівнів.
4. Здійснити необхідні заходи щодо вилучення ДП «Енергомонтажний
поїзд № 754» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців та анулювати печатки і штампи державного підприємства
в установленому законодавством порядку протягом 6 місяців.
5. Здійснити передачу документів ДП «Енергомонтажний поїзд № 754»,
які підлягають постійному зберіганню, до державного архіву м. Одеси протягом 6 місяців.
6. Покупець зобов’язаний протягом року після набуття права власності
на об’єкт здійснити державну реєстрацію нерухомого майна, що входить
до складу об’єкта приватизації, та земельної ділянки згідно з чинним законодавством України.
7. Покупець є правонаступником всіх прав та обов’язків державного
підприємства.
8. Забезпечити погашення протягом 2 місяців кредиторської заборгованості, яка буде визначена на дату укладення договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та платежі за придбаний
об’єкт приватизації вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ по Одеській
області, р/р № 37184004004570, в банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091.
Грошові кошти у розмірі 1 191 400,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по
Одеській області на р/р № 37318033000044, МФО 820172, код 20984091,
банк ДКСУ м. Київ.
Аукціон відбудеться 10 червня 2016 року об 11.00 за адресою:
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15, 11-й поверх, каб. 1112.
Останній день приймання заяв – 6 червня 2016 року.
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Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування. Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 731-50-36,
728-72-62.
Приймання заяв: понеділок – четверг з 9.00 до 16.00, п’ятниця – з 9.00
до 15.00 у РВ ФДМУ по Одеській області, адреса: м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська,15, 11-й поверх, каб. 1113.

РІВНЕНСЬКА область

вити на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази
надсилання цих документів.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Отримати додаткову інформацію можна за адресою: м. Рівне, вул. 16
Липня, 77, тел.: (0362) 63-58-19, 26-25-56.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 57,3 м2 зі сходовою площадкою площею 20,8 м2 на першому поверсі будівлі сауни.
Місцезнаходження об’єкта: 34700, Рівненська обл., Корецький р-н, м. Корець, вул. Київська, 107б.
Балансоутримувач: ПП «Пластранс», Рівненська обл., м. Рівне,
вул. А. Мельника, 2, кв. 2. Код за ЄДРПОУ 33982500.
Відомості про об’єкт приватизації: нежитлові приміщення загальною
площею 57,3 м2 зі сходовою площадкою площею 20,8 м2 на першому поверсі
одноповерхової (з цокольним поверхом) окремо розташованої цегляної будівлі. Об’єкт не використовується. Приміщення перебувають в занедбаному,
непридатному для експлуатації стані та потребують проведення ремонтних
робіт. Комунікації: електропостачання, водопостачання, каналізація, опалення (пічне) перебувають в неробочому стані та від’єднанні від зовнішніх
мереж. Сходова площадка облаштована на рівні першого поверху, перекриття площадки залізобетонне, влаштоване по металевому каркасу. Об’єкт
розташований на території підприємства ПП «Пластранс», земельна ділянка
під об’єкт окремо не відведена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 22 000,00 грн, ПДВ – 4 400,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 26 400,00 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання покупцем термінів оплати за придбаний об’єкт; дотримуватись санітарноекологічних норм експлуатації об’єкта приватизації, правил пожежної
безпеки та утримання прилеглої території в належному санітарному стані;
здійснити реєстрацію нерухомого майна, яке входить до складу об’єкта, в
установленому законом порядку; подальше відчуження об’єкта аукціону за
договором купівлі-продажу до моменту підписання сторонами підсумкового
акта перевірки виконання умов договору можливе лише за згодою органу
приватизації. У разі зміни власника об’єкта покупець повинен покласти всі
зобов’язання за договором на нового власника. Новий власник у двотижневий термін з дня переходу до нього права власності на об’єкт подає до
державного органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід
до нього права власності.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Покупець оплачує послуги нотаріуса.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00
грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на рахунок
№ 37184006000095, банк УДКСУ в м. Рівному, МФО 833017, код за ЄДРПОУ
13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 2 640,00 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805 Державної казначейської служби України м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ
13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін приймання заяв – 6 червня 2016 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено 10 червня 2016 року
Українською універсальною біржею (www.uub.com. ua). Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ
від 09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі
проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про
включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на
участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж,
затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Заява на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів,
що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української
універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані напра-

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 49,4 м2 на цокольному поверсі будівлі.
Місцезнаходження об’єкта: 34700, Рівненська обл., Корецький р-н, м. Корець, вул. Київська, 107б.
Балансоутримувач: ПП «Пластранс», Рівненська обл., м. Рівне,
вул. А. Мельника, 2, кв. 2. Код за ЄДРПОУ 33982500.
Відомості про об’єкт приватизації: нежитлові приміщення загальною
площею 49,4 м2 на цокольному поверсі одноповерхової (з цокольним поверхом) окремо розташованої цегляної будівлі. Наявний окремий вхід. Об’єкт не
використовується. Стан опорядження незадовільний. Комунікації: електропостачання, водопостачання, каналізація, опалення (пічне) перебувають в
неробочому стані та від’єднанні від зовнішніх мереж. Об’єкт розташований
на території підприємства ПП «Пластранс», земельна ділянка під об’єкт
окремо не відведена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 18 110,00 грн, ПДВ – 3 622,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 21 732,00 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання покупцем
термінів оплати за придбаний об’єкт; дотримуватись санітарно-екологічних
норм експлуатації об’єкта приватизації, правил пожежної безпеки та утримання прилеглої території в належному санітарному стані; здійснити реєстрацію
нерухомого майна, яке входить до складу об’єкта, в установленому законом
порядку; подальше відчуження об’єкта аукціону за договором купівлі-продажу
до моменту підписання сторонами підсумкового акта перевірки виконання
умов договору можливе лише за згодою органу приватизації. У разі зміни
власника об’єкта покупець повинен покласти всі зобов’язання за договором
на нового власника. Новий власник у двотижневий термін з дня переходу до
нього права власності на об’єкт подає до державного органу приватизації копії
документів, що підтверджують перехід до нього права власності.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Покупець оплачує послуги нотаріуса.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00
грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на рахунок
№ 37184006000095, банк УДКСУ в м. Рівному, МФО 833017, код за ЄДРПОУ
13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 2 173,20 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805 Державної казначейської служби України м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ
13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 6 червня 2016 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено 10 червня 2016 року
Українською універсальною біржею (www.uub.com. ua). Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ
від 09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі
проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про
включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на
участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж,
затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Заява на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів,
що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української
універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази
надсилання цих документів.

Продаж об’єктів групи Д

ЛЬВІВСЬКА область

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

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної
власності разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта: районна котельня.
Адреса об’єкта: 22600, Вінницька обл., Оратівський р-н, смт Оратів,
вул. Сковороди, 9а.
Балансоутримувач: Управління капітального будівництва облдержадміністрації, код за ЄДРПОУ 04011383, адреса: 21050, м. Вінниця, вул. Театральна, 14.
Відомості про об’єкт: районна котельня розташована в серединній частині
селища, наближеній до периферії. Період будівництва: 1991 – 1994 роки. З
моменту зупинення будівництва об’єкт не охороняється, не законсервований. По об’єкту виконано: фундаменти та цоколь – залізобетон, стіни – залізобетонні колони (12 шт.), зроблено перекриття з залізобетонних ребристих
плит – 48 штук розміром 1,5х6,0 м. Підлога, дах, покрівля не виконувались.
Вікон, дверей немає. Опалення та електрозабезпечення немає. На території об’єкта незавершеного будівництва будівельних матеріалів, виробів та
конструкцій немає. Будівельна площа котельні – 29,1х18 м, висота – 6,35 м,
будівельний об’єм – 3 326,0 м3. Будівельна готовність котельні на момент обстеження становить 22 %.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,1000 га. Кадастровий номер
0523155000:01:008:0308. Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування. Категорія земель:
землі житлової та громадської забудови. Обмеження та обтяження в використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без урахування
ПДВ – 174 355,00 грн.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням ПДВ – 209 226,00 грн, у т. ч. ПДВ – 34 871,00 грн.
У тому числі вартість земельних поліпшень (будівель та споруд): без
урахування ПДВ – 132 595,00 грн, з урахуванням ПДВ – 159 114,00 грн, вартість земельної ділянки: без урахування ПДВ – 41 760,00 грн, з урахуванням
ПДВ – 50 112,00 грн.
Умови продажу:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу; завершити будівництво
протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передання із можливою зміною його первісного призначення; виконувати вимоги екологічної
безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови об’єкта; подальше відчуження ОНБ та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе за умови збереження для нового власника
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням;
використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням відповідно до
нормативно-правових актів та вимог державних органів, що погодили проект
відведення земельної ділянки під наглядом відповідних служб.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37187006000498 в ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 20 922,60 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м.
Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Вінницькій області.
Заяви на участь в аукціоні приймаються в РВ ФДМУ по Вінницькій області. Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні 06.06.2016
включно до 17.00.
Аукціон буде проведено 10.06.2016 о 10.00 в приміщенні РВ ФДМУ
по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за адресою його розташування. Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Вінницькій
області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 56-21-81. Час
роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

№ 39 (955)

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта незавершеного
будівництва державної власності
Назва об’єкта незавершеного будівництва: житловий будинок.
Місцезнаходження: Львівська обл., Сколівський р-н, смт Верхнє Синьовидне, вул. Наливайка, 43.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: триповерхова будівля
з підвалом в периферійній частині смт Верхнє Синьовидне. Відстань до основної магістралі – 0,3 км. Загальна площа – 245,2 м2. Висота приміщень 1-го
та 3-го поверхів – 2,6 м, 2-го поверху – 2,58 м, підвалу – 2,5 м. Фундаменти
частково стрічкові бетонні та бетонні блоки, стіни та перегородки цегляні
не поштукатурені, заповнення дверних та віконних прорізів відсутнє. Дах
шатровий покритий азбестоцементними листами по дерев’яній обрешітці.
Покрівля місцями зруйнована. Загальний фізичний стан об’єкта задовільний,
з підвітреної сторони спостерігаються поодинокі тріщини в кладці, часткове вивітрювання розчину зі швів, окремі відколи та незначне розшарування
окремих цеглин (внаслідок вітрової ерозії під дією погодних умов). Впала
зовнішня цегляна перегородка розміром 3х3 м. Зовнішні та внутрішні комунікації тепло-, електро,- водопостачання та каналізація відсутні.
Ступінь будівельної готовності – 33 %.
З е м е л ь н а д і л я н к а – 8 0 0 , 0 м 2, к а д а с т р о в и й н о м е р
4624555300:01:001:0214.
Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 316 957,00 грн, ПДВ – 63 391,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 380 348,40 грн.
Грошові кошти в розмірі 38 034,84 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, вносяться на рахунок № 37316080000840, одержувач коштів –
РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: вул. Наливайка, 43,
смт Верхнє Синьовидне, Сколівський р-н, Львівська обл.
Умови продажу об’єкта:
завершення будівництва протягом 5 років без збереження первісного
призначення об’єкта; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта; питання землекористування покупець вирішує
самостійно з органами місцевого самоврядування відповідно до чинного
законодавства; подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва
можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням; протягом одного
року з моменту підписання акта приймання-передання підготувати документи та здійснити відповідні дії щодо переоформлення права забудовника на
об’єкт приватизації; на вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту
завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки
виконання умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні
матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору; переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону якщо це
підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу участь
у цьому аукціоні; покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі
1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37180500900001, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070;
банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
Аукціон в електронній формі буде проведено 10 червня 2016 року
Філією «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа
аукціонних центрів» (електронна адреса: Filia.lac.nmac@ukr.net). Час
початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 6 червня 2016 р.
до 18.00 включно.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні,
у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є
додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Філії «Львівський
аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» на електронну адресу: Filia.lac.nmac@ukr.net.

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

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля трансформаторної підстанції загальною площею 40,2 м2.
Адреса: 47500, Тернопільська обл., Бережанський р-н, м. Бережани,
вул. Тернопільська, 21а.
Балансоутримувач: ВАТ «Бережанська макаронна фабрика» (ліквідовано
як юридична особа ухвалою господарського суду Тернопільської області від
01.09.2005 у справі № 10/Б-88).
Відомості про об’єкт: будівля трансформаторної підстанції розташована
в середній частині м. Бережани наближеній до вул. Тернопільська. Двоповерхова нежитлова будівля спеціального призначення, загальна площа –
40,2 м2, технологічне обладнання трансформаторної підстанції відсутнє,
будівля перебуває в незадовільному стані, від’єднана від джерела напруги,
комунікації відсутні, не експлуатується. Об’єкт розташований на земельній
ділянці площею 0,6369 га, кадастровий № 6120410100:04:003:0023, яка перебуває в приватній власності.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 13 490,00
грн, ПДВ – 2 698,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 16 188,00 грн.
Умови продажу:
покупець на власний розсуд визначає подальше використання об’єкта;
здійснює державну реєстрацію нерухомого майна – об’єкта приватизації
протягом одного року з моменту підписання акта приймання-передання;
питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства; подальше відчуження та
передача в заставу об’єкта можливі лише після сплати в повному обсязі ціни
продажу об’єкта та за умови збереження для нового власника зобов’язань,
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного
органу приватизації; надавати РВ ФДМУ по Тернопільській області необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору
купівлі-продажу та не перешкоджати у здійсненні контролю за виконанням
договору купівлі-продажу.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься: одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Тернопільській області, р/р № 37187501900001, банк
ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372.
Грошові кошти в розмірі 1 618,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться: одержувач коштів – РВ ФДМУ по
Тернопільській області, р/р № 37313019011911, банк ДКСУ м. Києва, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 14037372.
Кінцевий термін приймання заяв: за три дні до дати проведення аукціону.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 10 червня 2016 року. Час початку торгів – 11.00, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні,
у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до
заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі
на електронну адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу
Української універсальної біржі (01054, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55,
офіс 413) 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 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (із
внесеними змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за його розташуванням в робочі дні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, кімн. 504, тел. (0352)
25-04-87.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Філії «Львівський аукціонний центр»
(вул. Сахарова, 46а, м. Львів, 79012) оригінали заяви на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання
та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо
об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати у Філії «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (м. Львів,
вул. Сахарова, 46а, тел./факс (032) 297-05-40, 297-05-41) та в РВ ФДМУ по
Львівській області (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17,
тел./факс 255-38-55).

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної
власності разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта: незавершене будівництво 12-квартирного житлового
будинку разом із земельною ділянкою.
Адреса: м. Чернігів, вул. Корольова, 16а.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: незавершене будівництво 12-квартирного житлового будинку, по проекту – триповерховий будинок з підвалом, І група
капітальності, будівельна готовність – 5 %.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,2032 га; кадастровий номер
7410100000:02:046:9004. Категорія земель: землі житлової та громадської
забудови. Установлене цільове призначення земельної ділянки: для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Вид використання земельної ділянки: для будівництва багатоквартирного житлового будинку. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки
не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без ПДВ –
310 436,05 грн, у т. ч. ціна земельної ділянки – 234 391,20 грн, ціна об’єкта –
76 044,85 грн.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням ПДВ – 372 523,26 грн, у т. ч. ПДВ – 62 087, 21 грн.
Грошові кошти в розмірі 37 252,33 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, вносяться на на р/р № 37319026013304, одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області, код 14243893, банк одержувача –
Держказначейська служба України, м. Київ, МФО 820172.
Умови продажу об’єкта:
завершення будівництва ОНБ без збереження профілю протягом 5 років
з моменту підписання акта приймання-передання; подальше використання ОНБ покупець визначає самостійно; покупець зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення згідно з
чинним законодавством України; забезпечення вимог екологічної безпеки,
охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта приватизації; подальше відчуження ОНБ та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливі
лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного
будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за
їх виконанням.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на
подальшу участь у цьому аукціоні.
Засоби платежу: грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37187500900002, одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області, код
14243893, банк одержувача – ГУДКСУ у Чернігівській області, МФО 853592.
Аукціон буде проведено 10 червня 2016 року об 11.00 за адресою:
м. Чернігів, просп. Перемоги, 20/6.
Кінцевий термін приймання заяв – 6 червня 2016 року.
Служба з організації аукціону – РВ ФДМУ по Чернігівській області, адреса:
14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 319, тел. 67-63-02, заяви про приватизацію об’єкта приймаються з 8.00 до 17.00, крім суботи та неділі.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.

16 травня 2016 року
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Продаж об’єктів групи E
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності,
т. 200-31-27

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта
державної власності
Назва об’єкта: державна частка у розмірі 15,03 % в статутному капіталі
СТОВ «Канівський інкубатор».
Місцезнаходження об’єкта: 19000, Черкаська обл., м. Канів, вул. 1 Травня, 39.
Види діяльності об’єкта: виробничу діяльність СТОВ не здійснює з 2009
року.
Відомості про об’єкт: код за ЄДРПОУ 05390655, розмір статутного капіталу: 470 000,00 грн. СТОВ «Канівський інкубатор» розташований в житловому
районі м. Канів. На території підприємства розташовані: адміністративний
інкубаторій, реалізаторська, гараж-брудер, бензосховище, гараж спецмашин, електростанція, склад-гараж, автогараж. Фізичний стан будівель та
споруд при середньому зносі більше 55 % є незадовільним. Об’єкти інженерної інфраструктури недіючі.

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

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: сірководнева лікувальня.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, просп.
Свободи, 2а.
Балансоутримувач: ПАТ «Євраз – Дніпропетровський металургійний
завод ім. Петровського», адреса: 49064, м. Дніпропетровськ, вул. Маяковського, 3 (код за ЄДРПОУ 05393056).
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою двоповерхову
будівлю «Сірководнева лікувальня» літ. А-2 з підвалом загальною площею
1 269,8 м2, сходами літ. а, входом у підвал літ. а’, кисневою літ. Б, ґанком літ. б,
огорожею № 1, 2, 8, 9, підпірними стінками № 3, 5, 6, сходами № 4, мостінням
літ. І загальною площею 153,0 м2. Рік побудови – 1951. На даний час об’єкт
не використовується. До приміщення підведені основні комунікації. Земельна
ділянка під об’єкт не відводилась.
Ціна об’єкта без ПДВ – 2 488 027,00 грн, ПДВ – 497 605,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 2 985 632,40 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності об’єкта; забезпечити під
час експлуатації об’єкта виконання всіх технічних, санітарних, протипожежних
та інших правил з утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних
норм, передбачених законодавством України; здійснювати заходи щодо
збереження навколишнього середовища, здійснити реєстрацію нерухомого майна, яке входить до складу об’єкта приватизації; подальше відчуження
об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі,

Основні показники фінансової діяльності

Кількість та склад робочих місць: на 01.03.2016 чисельність працюючих
1 особа: директор.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа земельної ділянки становить 0,2108 га, у т. ч. 0,0586 га – під капітальні забудови, 0,1524 га – під проїздами, проходами та площадками. Станом на сьогодні дія договору оренди
землі між СТОВ та міськрадою м. Канів не продовжена.
Початкова ціна державної частки без ПДВ – 70 570,00 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта:
1. Подальше призначення та використання об’єкта покупець визначає
спільно з засновниками відповідно до вимог чинного законодавства.
2. Покупець зобов’язаний:
протягом 6 місяців від дати переходу права власності погасити кредиторську заборгованість, у тому числі перед Пенсійним фондом України та бюджетами усіх рівнів, яка складеться на дату укладення договору купівлі-продажу;
сприяти в межах корпоративних прав збереженню робочих місць.

3. Під час експлуатації об’єкта покупець повинен здійснювати заходи
щодо дотримання вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».
4. Подальше користування земельною ділянкою покупець вирішує відповідно до чинного законодавства України.
Грошові кошти в розмірі 7 057,00 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319071002036 в Держказначейській службі України, МФО 820172, код 21368158, одержувач – РВ
ФДМУ по Черкаській області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 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.
Аукціон буде проведено об 11.00 через 20 календарних днів після
опублікування цієї інформації за адресою регіонального відділення.
Кінцевий термін приймання заяв – за три дні до дати проведення аукціону.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Умови розрахунку за об’єкт для юридичних і фізичних осіб – грошові
кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Черкаській області, адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 404, тел. (0472)
37-26-61, час роботи: з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

підлягають нотаріальному посвідченню та у випадках, передбачених законодавством, – державній реєстрації; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань,
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного
органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку,
що затверджується ФДМУ; відсутність погодження державним органом
приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для
визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними; 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; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації покупцем
вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством
України; покупець сплачує нотаріальні послуги, пов’язані с посвідченням
договору купівлі; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну
продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу
прийняти його у триденний термін за актом приймання-передавання; засоби
платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви про приватизацію у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37188500900001 в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код
за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 298 563,24 грн, що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта (реєстраційний внесок), вноситься покупцями на р/р
№ 37313015014354 у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області
(призначення платежу: «попередня сплата 10 % від початкової ціни об’єкта
приватизації в сумі 298 563,24 грн, з ПДВ»).

Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 6 червня 2016 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею
«Універсальна товарно-сировинна біржа» (http://www.utsb.kiev.ua)
10 червня 2016 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 15.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку
проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на
аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом
ФДМУ від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до
заяви, подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа»: http://www.utsb.kiev.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. Булварно-Кудрявська (вул. Воровського), 51, офіс 11) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а
також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропет
ровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн.
36, з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до
12.45, тел. (056) 744-11-41.

Показник
Баланс активів і пасивів, тис. грн
Рентабельність, %
Вартість власного капіталу, тис. грн
Величина чистого прибутку, тис. грн
Кредиторська заборгованість, тис. грн

2014 р.
316,0
–
309,1
–
6,9

2015 р.
222,2
–
40,5
–
181,7

КОНКУРСИ З відбору розробників документації із землеустрою
ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою
1. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт з присвоєння
кадастрового номера земельній ділянці).
Дані про об’єкти землеустрою: земельна ділянка (землі під господарськими будівлями і дворами сільськогосподарського призначення), на якій
розташований об’єкт державної власності гр. А – одноповерхова будівля
лазні загальною площею 146,3 м2, що не увійшла до статутного капіталу
СВАТ по вирощуванню насіння цукрових буряків «Жданівське» та перебуває на
балансі ПАТ «Жданівське», за адресою: 22015, Вінницька обл., Хмільницький
р-н, с. Качанівка, вул. Кошового, 16.
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,035 га (рішення № 79 від
18.04.2016 IV сесії 7-го скликання Качанівської сільської ради Хмільницького
району Вінницької області).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
27.11.2015 № 1797 «Про включення до переліку об’єктів державної власності
групи А, що підлягають приватизації».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт
із землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння
кадастрового номера земельній ділянці.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Він
ницькій області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому,
крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців
робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий
запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів,
що подаються на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (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; копії
спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, або відповідних допусків до державної таємниці (за необхідності);
згода на обробку персональних даних (додаток 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.
Конкурс відбудеться 17.06.2016 об 11.00 в РВ ФДМУ по Вінницькій
області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
Конкурсна документація подається до канцелярії регіонального відділення до 10.06.2016 (включно). Конкурсна комісія працює за адресою: м. Він
ниця, вул. Гоголя, 10. Телефони для довідок 35-26-31.

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення повторного
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки
до продажу земельної ділянки державної власності, на якій
розташований об’єкт, що підлягає приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із
землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною
ділянкою (встановлення меж земельної ділянки; погодження меж земельної
ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у державному земельному кадастрі; присвоєння кадастрового номера та внесення
відомостей до бази даних Державного земельного кадастру; погодження
та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку;
отримання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою (у разі необхідності її проведення); підготовка інших матеріалів та
документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності групи А – окреме індивідуально визначене майно – будівля колишньої їдальні площею 1 331,6 м2 за адресою:
Житомирська обл., м. Коростень, вул. Кірова, 50а. Балансоутримувач –
орендар МПП «Гранд».

16 травня 2016 року

Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення
робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
31.05.2007 № 872 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації» зі
змінами від 16.04.2009 № 569.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення
робіт із землеустрою: документація із землеустрою, погоджена та затверджена у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою (у разі необхідності її проведення); витяг
з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера
земельній ділянці.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Жито
мирській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому,
крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців
робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий
запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів,
що подаються на конкурс належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою
(відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців
робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420,
зі змінами); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного
коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що
підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним
законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація
претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із
землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних,
які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних
даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011
№ 1420) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається
в календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до сектору координації,
організаційної роботи та контролю РВ ФДМУ по Житомирській області.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 6 червня 2016 року
до 18.00.
Конкурс буде проведено 14 червня 2016 року об 11.00 за адресою:
м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 402, РВ ФДМУ по Житомирській
області. Телефон для довідок 42-04-16.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки
до продажу земельної ділянки державної власності, на якій
розташований об’єкт, що підлягає приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із
землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною
ділянкою (встановлення меж земельної ділянки; погодження меж земельної
ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у державному земельному кадастрі; присвоєння кадастрового номера та внесення
відомостей до бази даних Державного земельного кадастру; погодження
та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку;
отримання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою (у разі необхідності її проведення); підготовка інших матеріалів та
документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – лазня на 10 місць разом
із земельною ділянкою, за адресою: Житомирська обл., Овруцький р-н,
с. Заріччя, вул. Поліська, 38. Балансоутримувач – відсутній.
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,0400 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
13.06.2001 № 1048 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного
будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку» зі змінами від 29.04.2016 № 895.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення
робіт із землеустрою: документація із землеустрою, погоджена та затверджена у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою (у разі необхідності її проведення); витяг
з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера
земельній ділянці.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Жито
мирській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому,
крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців
робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий
запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів,
що подаються на конкурс належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою
(відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців
робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420,
зі змінами); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного
коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що
підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним
законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація
претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із
землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних,
які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних
даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011
№ 1420) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається
в календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до сектору координації, організаційної рооти та контролю РВ ФДМУ по Житомирській області.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 6 червня 2016 року
до 18.00.
Конкурс буде проведено 14 червня 2016 року об 11.00 за адресою:
м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 402, РВ ФДМУ по Житомирській
області. Телефон для довідок 42-04-16.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою
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(ним) ділянці(нкам), погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку,
отримання позитивного висновку державної експертизи щодо розробленої
документації із землеустрою та витягу з Державного земельного кадастру,
підготовка інших документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
I. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташовано державне майно – об’єкт незавершеного
будівництва – одноквартирний житловий будинок № 6.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 7.
Об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 6, детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті. Площа
земельної ділянки, у т. ч. під будинком, допоміжними будівлями та спорудами становить 168,7 м2.
Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки,
на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності, становить 0,17 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.11.2001
№ 2179, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, наказ
регіонального відділення від 13.12.2001 № 762.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт
із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок
державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці,
інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
II. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташовано державне майно – об’єкт незавершеного
будівництва – одноквартирний житловий будинок № 7.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 9.
Об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 7, детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті. Площа
земельної ділянки, у т. ч. під будинком, допоміжними будівлями та спорудами становить 179,7 м2.
Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки,
на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності, становить 0,17 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.11.2001
№ 2179, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, наказ
регіонального відділення від 13.12.2001 № 761.
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.
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III. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташовано державне майно – об’єкт незавершеного
будівництва – одноквартирний житловий будинок № 8.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 11.
Об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 8, детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті. Площа
земельної ділянки, у т. ч. під будинком, допоміжними будівлями та спорудами становить 181,1 м2.
Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки,
на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності, становить 0,17 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.11.2001
№ 2179 зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, наказ
регіонального відділення від 13.12.2001 № 764.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт
із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок
державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці,
інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
IV. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташовано державне майно – об’єкт незавершеного
будівництва – одноквартирний житловий будинок № 9.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 13.
Об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 9, детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті. Площа
земельної ділянки, у т. ч. під будинком, допоміжними будівлями та спорудами становить 176,6 м2.
Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки,
на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності, становить 0,17 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.11.2001
№ 2179 зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, наказ
регіонального відділення від 13.12.2001 № 765.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт
із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок
державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці,
інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Запорізькій області у
запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка
«На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви
об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні
документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропо
зицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із
землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі
змінами) (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідній
орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного
коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що

підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання
робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою,
яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати
замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до
додатка 4 до Положення) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається
в календарних днях.
Конкурсна документація подається до відділу організаційнодокументального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій області (кімн. 9).
Останній день подання конкурсної документації – 14.06.2016 до 17.00.
Конкурс відбудеться 23.06.2016 о 10.00 за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. 35, РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Місцезнаходження комісії РВ ФДМУ по Запорізькій області: м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50. Телефони для довідок: (061) 226-07-76, 226-07-75.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення 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
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 – цех № 45
Черкаського заводу телеграфної апаратури за адресою: м. Черкаси,
вул. Сумгаїтська, 1.
Незавершене будівництво 5-поверхової будівлі з технічним поверхом
та підвалом. Рік початку будівництва – 1988, припинено у травні 1993 року.
Площа забудови – 2 488,0 м2. Виконані роботи з влаштування фундаментів,
залізобетонного каркаса перекриття та покриття, навісні і стінові панелі.
Ступінь будівельної готовності – 34 %. Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,8341 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 29.04.2015
№ 627 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від
20.10.2000 № 2176» (об’єкт повернений в державну власність) та рішення
Черкаської міської ради від 19.04.2016 № 2-504 «Про надання Регіональному
відділенню ФДМУ по Черкаській області дозволу на розроблення документації
із землеустрою по вул. Сумгаїтській, 1».
Умови конкурсу: претендентам на участь у конкурсі необхідно 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 зем-

леустрою, 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 – 06.06.2016.
Конкурс відбудеться 14.06.2016 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, каб.
410; телефон для довідок (0472) 37-26-61.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
для підготовки до продажу земельних ділянок державної
власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають
приватизації, що відбувся 05.05.2016
Переможцем конкурсу визнано:
ПП «Бусилів-сервіс» (смт Брусилів, вул. 1 Травня, 40) на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок (поз. 479), за адресою: Житомирська обл., Брусилівський р-н,
с. Хомутець, вул. Садова, 7;
ПП «Бусилів-сервіс» (смт Брусилів, вул. 1 Травня, 40) на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок (поз. 480), за адресою: Житомирська обл., Брусилівський р-н,
с. Хомутець, вул. Садова, 9;
ТОВ «Науково-виробниче проектно-будівельне об’єднання «Будпластик»
(01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 5) на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт державної власності групи Д – незавершене будівництво очисних
споруд з бункерним пристроєм, за адресою: Житомирська обл., м. Малин,
вул. Огієнка, 55, що в процесі приватизації не увійшов до статутного капіталу
ВАТ «Малинський дослідно-експериментальний завод «Малекс» та переданий у процесі його реорганізації на баланс ВАТ «Сервіс»;
ТОВ «Науково-виробниче проектно-будівельне об’єднання «Будпластик»
(01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 5) на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт державної власності групи Д – незавершене будівництво резервуара дощових та стічних вод, за адресою: Житомирська обл., м. Малин,
вул. Огієнка, 55, що в процесі приватизації не увійшов до статутного капіталу
ВАТ «Малинський дослідно-експериментальний завод «Малекс» та переданий у процесі його реорганізації на баланс ВАТ «Сервіс».

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

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 02 –
2
43,2 м , № 04 – 9,8 м2, № 05 – 4,2 м2, № 10 7,5 м2 та частини приміщень
загального користування 11,03 м2 № 01, 03, 07, 09, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18) загальною площею 75,73 м2 на першому поверсі 2-поверхової
адміністративної будівлі (літ. А). Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України в Оратівському районі Вінницької області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22600, Вінницька обл., Оратівський р-н,
смт Оратів, вул. Леніна, 107. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17.
Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «Приватбанк». Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 4 приміщення, 11 частин приміщень. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
станом на 01.01.2014: відновна – 11 818,72 грн; залишкова – 5 909,49 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 4 –
11,4 м2 та частина №2 – 3,4 м2 у приміщенні № 2 загальною площею
14,8 м2 у одноповерховій адмінбудівлі (літ. А). Балансоутримувач: Головне управління статистики у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б.
Хмельницького, 73. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17.
Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65 Електронна адреса замовника
конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Він
ницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Гайдук Ю. І. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком, шт.: 1 приміщення, 1 частина приміщення. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
01.01.2015: відновна – 28 214,37 грн; залишкова – 25 024,90 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 3
загальною площею 83,2 м2 учбової майстерні. Балансоутримувач:
Професійно-технічне училище № 21 м. Калинівка. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Нова Гребля, вул. Шкільна, 3.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою укладання договору оренди. Телефон замовника конкурсу відділ
оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу
(0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт
з оцінки – ФОП Ліщук В. В. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 11.04.2016: відновна – 17 457,00 грн; залишкова – –
грн: Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 3 –
№ 10 у приміщені № 8 3-поверхової будівлі адміністративного корпусу (літ. А) загальною площею 36,4 м2. Балансоутримувач: Вінницька
об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Він
ницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21027, м. Вінниця, вул. К.
Василенка, 21 (колишня 30-річчя Перемоги). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна
адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ПАТ акціонерного
банку «Укргазбанк». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 8 приміщень. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
станом на 01.01.2016: відновна – 42 076,00 грн; залишкова – 22 535,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
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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.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від
дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті
(на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації о 10.00 за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для
довідок 35-26-31.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії регіонального
відділення за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі «А-9»
площею 175,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Голов
не управління статистики у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77.
Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір земельної ділянки, усього:
0,2887 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12.
Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративного приміщення. Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: 361,69 грн/м2 станом на 21.10.2011. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016. Платник робіт з оцінки – ДП «Арсенал СТ-4»
ТзОВ «Арсенал СТ».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі «А-9»
площею 25,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Голов
не управління статистики у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 43024, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77.
Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір земельної ділянки, усього: 0,2887 га
(пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування
земельної ділянки: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративного приміщення. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування
земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 361,69
грн/м2 станом на 21.10.2011. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Костюк І. В.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі агрохімлабораторії площею
424,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Волинська філія
Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Мамсурова, 8. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу: (0332)
24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір земельної ділянки, усього:
0,6798 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Мамсурова,
8. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративних та господарських споруд. Правовий режим земельної ділянки: право
постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.04.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Ільїн Б. О.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення лікарні з поліклінікою
(літ. А-5) площею 78,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державна установа «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Волинській області». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43001, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Чернишевського, 114б. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24.
Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua.ua. Кількість об'єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – .
Розмір земельної ділянки, усього: 0,9348 га (пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Чернишевського, 114б. Цільове призначення земельної ділянки:
для обслуговування лікарні з поліклінікою. Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): на 31.05.2016. Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Медичний центр
«Святителя Сповідника Архієпископа Луки».
 5. Назва об’єкта оцінки: вагон-будинок модульного типу (літ. М-1)
загальною площею 12,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Волинська митниця ДФС України. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
44110, Волинська обл., Ратнівський р-н, Млинівська с/р, автодорога Доманове (на Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на Бухарест), 1 км+113 м.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332)
24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір земельної ділянки,
усього: 1,8913 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце
розташування земельної ділянки: на території Млинівської с/р Ратнівського
р-ну Волинської області. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування міжнародного автомобільного пункту пропуску «Доманове»
Волинської митниці. Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
на 31.05.2016. Платник робіт з оцінки – ТОВ «МАКОТРЕЙДІНГ».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого відповідно до
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні», яким передбачено здійснення практичної діяльності
з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області
конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів
конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях,
який не повинен перевищувати 5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать: заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керів-
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ника 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.
Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті. На
конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027,
м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон
(0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться 31 травня 2016 року о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗУ». Адреса: м. Дніпропетровськ, пл. Жовтнева, 2. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ АКБ «Індустріалбанк».
 2. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗУ». Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ АКБ «Індустріалбанк».
 3. Назва об’єкта: частина нежитлового 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. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ АКБ «Індустріалбанк».
 4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
51,1 м2. Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Донецьке шосе, 7. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Черевкова Т. В.
 5. Назва об’єкта: частина даху площею 40,0 м2. Балансоутримувач:
ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Ілліча, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Київстар».
 6. Назва об’єкта: частина даху площею 11,0 м2. Балансоутримувач: ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Боброва, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Київстар».
 7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
97,7 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Кривий Ріг,
вул. Пушкіна, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Маркова О. В.
 8. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 10,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 36. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Величко Л. П.
 9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
44,5 м2. Балансоутримувач: Криворізький коледж економіки та управління
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана».
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 37а. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Ренжин І. В.
 10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
28,35 м2. Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: Дніпропетровська обл., смт Томаківка, вул. Леніна, 45. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Лавріненко І. І.
 11. Назва об’єкта: частина даху площею 43,0 м2. Балансоутримувач:
Новомосковський коледж Дніпропетровського державного аграрного університету. Адреса: м. Новомосковськ, вул. Радянська, 236. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Лайфселл».
 12. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
110,76 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз’їзду, 11. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПП «ВітаЮ».
 13. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
369,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод
ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Макарова, 27м. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Алан».
 14. Назва об’єкта: частина даху площею 3,1 м2. Балансоутримувач:
ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, 1. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області Платник – ПрАТ «МТС України».
 15. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею
2,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний інститут фізичної
культури і спорту. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. 6-ї Стрілецької Дивізії,11.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Деремешко С. О.
 16. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею
2,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний інститут фізичної
культури і спорту. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,10.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Деремешко С. О.
 17. Назва об’єкта: частина даху площею 4,5 м2. Балансоутримувач:
ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 166. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «МТС України».
 18. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 82,4 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. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Каленик Ф. І.
 19. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
45,3 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет
залізничного транспорту ім. Академіка В. Лазаряна». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – Релігійна громада «На честь ікони божої матері «Милуюча» парафії Дніпропетровської єпархії української православної
церкви у м. Дніпропетровськ.
 20. Назва об’єкта: частина даху площею 21,3 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, 1. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області Платник – ПрАТ «МТС України».
 21. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
18,75 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпровський проектний інститут». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Кедрина, 44а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Дніпропетровський
проектний інститут».
 22. Назва об’єкта: частина даху площею 16,11 м2 та нежитлове вбудоване приміщення технічного поверху площею 10,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровська філія інституту «НДІпроектреконструкція». Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Ширшова, 7. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Лайфсел».
 23. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
15,8 м2. Балансоутримувач: ПАТ «ІнтерпайпНТЗ». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Косіора, 27к. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Михалко Ю. М.
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 24. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
15,6 м2. Балансоутримувач: ПАТ «ІнтерпайпНТЗ». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Косіора, 27к. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Буртова Є. Д.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення кон
курсну 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 буде здійснюватися відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’я
заних з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях).
Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції учасників
конкурсу, в яких термін виконання робіт до 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення,
архівної та адміністративно господарської роботи за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 25 травня 2016 р.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 31.05.2016 о
10.00, телефон для довідок (056)744-11-51.
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Дніпропетровській області
інформацію про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна, призначеного на 19.05.2016, опубліковану в газеті «Відомості приватизації»
від 04.05.16 № 35-36 (951-952) на стор. 3, вважати недійсною.

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 25,9 м2 на
2-му поверсі будівлі навчального корпусу № 2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Селецька, 5. Балансоутримувач: Центр
професійно-технічної освіти м. Житомира (м. Житомир, вул. Селецька, 5).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки:
30.04.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – ФОП Соловей Л. І.
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлове приміщення пошти площею 14,18 м2
(літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Черняхівський
р-н, с. Селець, вул. Щорса, 12. Балансоутримувач: Житомирський дирекція
УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди. Дата оцінки: 30.04.2016. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлові приміщення пошти площею 35,67 м2
(літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Черняхівський
р-н, с. Високе, вул. Плакидіна, 7.
Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Дата оцінки: 30.04.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».
 Об’єкт оцінки № 4: частина нежитлового приміщення пошти площею 22,22 м2 (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська
обл., Черняхівський р-н, с. Клітище, вул. Леніна, 36. Балансоутримувач:
Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки:
30.04.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».
 Об’єкт оцінки № 5: нежитлове приміщення пошти площею 24,3 м2
(літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Черняхівський р-н, с. Стирти, вул. Леніна, 18. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 30.04.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».
 Об’єкт оцінки № 6: частина нежитлового приміщення площею
21,66 м2 будівлі пошти (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Володарсько-Волинський р-н, с. Краївщина, вул. Леніна, 19.
Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир,
вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Дата оцінки: 30.04.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».
 Об’єкт оцінки № 7: нежитлові приміщення площею 17,0 м2 відділення зв’язку (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
Володарсько-Волинський р-н, с. Добринь, вул. Леніна, 41. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука,
1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата
оцінки: 30.04.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області;
платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».
 Об’єкт оцінки № 8: нежитлові приміщення пошти площею 39,1 м2
відділення поштового зв’язку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Раківщина, вул. 1 Травня, 50. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука,
1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата
оцінки: 30.04.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області;
платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».
 Об’єкт оцінки № 9: частина нежитлових приміщень пошти площею
110,6 м2 на 1-му поверсі та частина нежитлових приміщень площею
207,6 м2 на 2-му поверсі будівлі, приміщення підвалу площею 11,8 м2
(літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Народичі,
вул. 1 Травня, 21. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Дата оцінки: 30.04.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».
 Об’єкт оцінки № 10: нежитлові приміщення площею 11,9 м2 (літ. А).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Народицький р-н,
с. Новий Дорогинь, вул. Миру, 84а. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 30.04.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».
 Об’єкт оцінки № 11: нежитлові приміщення площею 183,8 м2 відділення зв’язку (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська
обл., смт Брусилів, вул. 1 Травня, 45. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати, з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 30.04.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».
 Об’єкт оцінки № 12: нежитлові приміщення площею 32,3 м2 будівлі
відділення зв’язку (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Ставище, вул. Леніна, 104. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука,
1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата
оцінки: 30.04.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області;
платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».
 Об’єкт оцінки № 13: нежитлові приміщення площею 22,1 м2 будівлі
відділення зв’язку (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська
обл., Брусилівський р-н, с. Соловіївка, вул. Центральна, 1/11. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука,
1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата
оцінки: 30.04.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області;
платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».
 Об’єкт оцінки № 14: нежитлове приміщення площею 11,8 м2 на 1-му
поверсі адміністративної будівлі (літ. А-ІІ). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Коротуна, 1. Балансоутримувач:

Головне управління статистики у Житомирській області (м. Житомир, вул. Я.
Гамарника, 6а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 30.04.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Центр електронних підписів».
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.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 15 січня 2016 року за № 60/28190, яка складається з підтвердних
документів та конкурсної пропозиції претендента, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток 3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 відповідно
до Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 2 до Положення) разом із копіями документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки (абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення) (за наявності); пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не
більше 5 календарних днів), запечатані в окремому конверті.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір
конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до сектору
організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Житомирській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) до 17.00. 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.
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. 1 Травня, 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: майно ЦМК ДП «Головинський кар’єр». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Черняхівський р-н, смт Головине, вул. Адміністративна, 8. Балансоутримувач: ПАТ «Головинський
граніт» (Житомирська обл., Черняхівський район, смт Головине, вул. Адміністративна, 8). Мета проведення незалежної оцінки: повернення ЦМК з
оренди. Кількість об’єктів: орендовані основні засоби – 254, з них нерухоме
майно – 65, орендовані малоцінні необоротні активи – 2686, власні основні
засоби – 264, власні малоцінні необоротні активи – 655. Балансова залишкова вартість основних засобів – 18 878,00 тис. грн, незавершені капітальні
інвестиції – 399,00 тис. грн станом на 31.12.2015. Кількість земельних ділянок – 6 шт. Розмір земельних ділянок усього: № 1 –3,8080 га, № 2 – 5,8993
га, № 3 – 2,1991 га, № 4 – 95,1090 га, № 5 – 1,5971 га, № 6 – 5,2 га. Місце
розташування земельних ділянок: № 1 – смт Черняхів, № 2 – с. Дівочки, № 3 –
с. Бежів, № 4 – смт Головине, № 5 – смт Головине, № 6 – с. Сліпчичі. Дата
оцінки: 30.04.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області;
платник робіт з оцінки – ПАТ «Головинський граніт».
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.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення кон
курсну документацію, відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 15 січня 2016 року за № 60/28190, яка складається з підтвердних
документів та конкурсної пропозиції претендента, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою
(додаток 3 до Положення); інформацію 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 відповідно до Положення) разом із копіями документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (абзац 2 п. 4 розділу 1
Положення) (за наявності); пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання
робіт, запечатана в окремому конверті.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір
конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до сектору
організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Житомирській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) до 17.00. 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. 1 Травня, 20, тел. для довідок 42-04-18.

ЗАКАРПАТСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи В – єдиний
майновий комплекс державного підприємства «Державне сільськогосподарське підприємство птахофабрика «Берегівська». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 90243, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Кідьош, вул. Ференца Ракоці, 41. Мета проведення незалежної оцінки: переоцінка необоротних активів з метою визначення статутного капіталу публічного акціонерного
товариства. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса
замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 01.47 Розведення свійської птиці. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком станом на 31.12.2015: 13 од. основних засобів, в тому числі: будівлі
і споруди – 11 од., транспортні засоби – 2 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: 1 578,4 тис. грн. Первісна вартість
основних засобів станом на 31.12.2016 – 1 578,4 тис. грн. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами) станом на 31.12.2015: основних засобів: –, незавершених
капітальних інвестицій: відсутні, довгострокових фінансових інвестицій: відсутні, нематеріальні активи: відсутні. Кількість земельних ділянок: 1 земельна
ділянка. Земельна ділянки площею: 4,0 га ( підлягає уточненню). Місце розташування земельної ділянки: Берегівський р-н, с. Кідьош, вул. Ференца Ракоці,
41. Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення птахофабрики.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки не проводилась. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
№ 60/28190, (далі – Положення).
Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області
(88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 313).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних
майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних
активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її
складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в
додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному кон
верті і складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання робіт (у календарних днях); документів щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по
Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60
(каб. 313) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті слід зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області
(адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів
після дати опублікування інформації про проведення конкурсу в газеті
«Відомості приватизації». Телефон для довідок (0312) 61-38-83.
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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. Частина нежитлового приміщення площею 33,06 м2 на другому поверсі Педагогічного інституту, що обліковується на балансі Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Степана Бандери, 1. Запланована дата оцінки:
31.05.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – Повне товариство
виробничо-комерційна фірма «Білич і свобода».
 2. Приміщення площею 1,0 м2 першого поверху головного корпусу,
що обліковується на балансі коледжу електронних приладів ІФНТУНГ, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 223. Запланована дата оцінки:
31.05.2016. 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 Шумський В. В.
 3. Приміщення площею 6,7 м2 першого поверху головного корпусу,
що обліковується на балансі коледжу електронних приладів ІФНТУНГ, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 223. Запланована дата оцінки:
31.05.2016. 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 Буграк О. В.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і склада
ється 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), 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 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).
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 виконуватимуть роботи з оцінки майна; документи, що підтверджують право на виконання таких робіт; інформацію
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 виконання робіт 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, а саме до 24.05.2016 включно.
Конкурс відбудеться 30.05.2016 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.

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: частина даху адмінбудівлі лабораторного корпусу площею 48,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Свєнціцького, 2. Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ «Західна електроенергетична система» ДП «Національна енергетична компанія
«Укренерго». 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: lorelei_46@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. Свєнціцького, 2.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі котельні площею
40,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. 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: lorelei_46@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): 30.04.2016 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ТзОВ «Лайфселл».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення, а саме: навчальні
майстерні площею 99,7 м2, 172,9 м2, 172,7 м2 на першому поверсі
будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Дрогобицький
р-н, смт Підбуж, вул. Галицька, 106. Балансоутримувач: Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка. 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:
lorelei_46@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., Дрогобицький р-н, смт Підбуж, вул. Галицька, 106. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Тінишин Микола Павлович.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення площею 1,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 7.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Курбаса,
2. Балансоутримувач: Дрогобицький державний педагогічний університет
ім. І. Франка. 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: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Курбаса,
2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Бойчук Андрій Васильович.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення площею 1,0 м2 на третьому поверсі навчального корпусу № 7.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Курбаса, 2. Балансоутримувач: Дрогобицький державний педагогічний університет
ім. І. Франка. 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: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Курбаса,
2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Бойчук Андрій Васильович.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення площею 1,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Т. Шевченка,
24. Балансоутримувач: Дрогобицький державний педагогічний університет ім.
І. Франка. 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). Елек-
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тронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Т. Шевченка, 24.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Бойчук Андрій Васильович.
 7. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 38,94 м2 на третьому поверсі адміністративної будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Городоцька, 222. Балансоутримувач: ДП МОУ «Львівський завод збірних конструкцій». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032)
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Городоцька, 222. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.04.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Ліора».
 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 17,7 м2 на першому поверсі спального корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Трускавець, вул. С. Бандери,
71. Балансоутримувач: МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття». 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: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Трускавець, вул. С. Бандери, 71. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Коца Іван Миронович.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
шляхом поштового відправлення або до відділу організаційно-документаль
ного 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 кален
дарних 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) 261-62-14, 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: частини нежитлового приміщення загальною площею 4,0 м2 (4 частини по 1,0 м2) на першому поверсі будівлі під
літ. «Б-3» (новий аеровокзал). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів»
ім. Данила Галицького». 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: lorelei_46@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): 30.04.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Рибочок Мар’ян Богданович.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 45, 46
площею 37,3 м2 на першому поверсі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Львівська обл., м. Червоноград, вул. Стуса, 1. Балансоутримувач: ВПУ № 11
м. Червоноград. 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: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Стуса, 1.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Мандрик Сергій Володимирович.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 697,61 м2 у
виробничому корпусі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Городоцька, 222. Балансоутримувач: ДП МОУ «Львівський завод збірних конструкцій». 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: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Городоцька, 222. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ТзОВ «Підприємство Кліше».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення площею 3,0 м2 на третьому поверсі навчального корпусу № 7.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Курбаса,
2. Балансоутримувач: Дрогобицький державний педагогічний університет
імені І. Франка. 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: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Курбаса,
2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Славич Стефанія Василівна.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4
до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
шляхом поштового відправлення або до відділу організаційно-докумен
тального 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) 261-62-14, 261-62-04.

МИКОЛАЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для роз
рахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
з/п Назва об’єкта оцінки
1 Нежитлове приміщення
першого поверху головного
входу навчального корпусу
2 Нежитлові приміщення першого та другого
поверхів Будинку науки
і техніки
3 Нежитлове приміщення першого поверху
п’ятиповерхової будівлі
4 Частина відкритої складської ділянки № 183
5 Нежитлове приміщення
першого поверху будівлі

ПлоАдреса об’єкта
Дата
Балансоутримувач
ща, м2
оцінки
оцінки
20,0 м. Миколаїв, вул. Ні- ДВНЗ «Миколаївський політехніч- 30.04.16
кольська, 11
ний коледж»
217,0 м. Миколаїв,
Миколаївський коледж тран30.04.16
вул. Пушкінська, 73 спортної інфраструктури Дніпропетровського національного
університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна
26,1 м. Миколаїв, просп. Державне підприємство «Жит30.04.16
Миру, 22
лобуд»
100,0 м. Миколаїв, вул. Ай- ДП «Спеціалізований морський 30.04.16
вазовського, 29
порт «Октябрьск»
129,3 Миколаївська обл., Територіальне управління дер- 30.04.16
смт Доманівка,
жавної судової адміністрації Укравул. Центральна,
їни в Миколаївській області
буд. 44

 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для роз
рахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
№
ПлоНазва об’єкта оцінки
Балансоутримувач
з/п
ща, м2 Адреса об’єкта оцінки
1 Нежитлове приміщення першо- 7,8
м. Миколаїв, вул. ПоДПІ у Центральному
го поверху адміністративної
тьомкінська, буд. 24/2 районі м. Миколаєва Гобудівлі
ловного управління ДФС
у Миколаївській області
2 Частина підвального приміщен- 69,2 м. Миколаїв, вул. Ново- УДАІ УМВС України в Миня адміністративної будівлі
заводська, 1б
колаївській області
3 Нежитлові приміщення першо- 52,2 Миколаївська обл.,
МД УДППЗ «Укрпошта»
го та другого поверхів двосмт Криве Озеро,
поверхової адміністративної
вул. Куйбишева, буд. 42
будівлі

Дата
оцінки
30.04.16

31.05.16
30.04.16

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору
організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській об
ласті конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається із:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях – не більше 5 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 за встановленою формою (додаток 2 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 підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів про наявність в оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом
або додатково залучаються ним, документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями
у сфері оціночної діяльності; 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 за встановленою формою (додаток 4 до Положення).
Інформація про претендента складається відповідно до додатка 4 до Положення та 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 виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація,
стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й
поверх конференц-зал регіонального відділення.
Конкурсна документація подається до сектору організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою:
м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38. Телефон робочої групи
(0512) 47-04-11.

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: нежитлове приміщення у холі першого поверху будівлі загальною площею 4,5 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки:
Апеляційний суд Одеської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гайдара, 24а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Тел. замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048)731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Филипчук Марина Анатоліївна (інд. код 2798407400), тел. (098) 591-94-40.
 2. Назва об’єкта оцінки: пасажирський павільйон у Лузанівці
(13,14 м2), площі пасажирського павільйону Лузанівка (689,54 м2 та
123,0 м2) загальною площею 825,68 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, пляж Лузанівка, 21/1. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Тел. замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048)731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ТОВ «Лаунж кафе Гранат» (ЄДРПОУ 40136516), тел. (067) 484-83-53.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на другому поверсі
адміністративно-аудиторного корпусу (блок А, інв. № 10310031) загальною площею 18,4 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеський національний морський університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Мечникова, 34. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Тел. замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048)731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Грінь Дмитро Сергійович
(інд. код 2606200452), тел.: (050) 175-31-93.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на другому поверсі
адміністративно-аудиторного корпусу (блок А, інв. № 10310031) загальною площею 21,2 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеський національний морський університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Мечникова, 34. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди
Тел. замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048)731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Грінь Дмитро Сергійович
(інд. код 2606200452), тел. (050) 175-31-93.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення виробничо-адмі
ністративно-побутового комплексу загальною площею 83,5 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гефта, 3. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
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з метою укладення договору оренди. Тел. замовника конкурсу: (048) 731-5028, (048)731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Свята Катерина – Одеса» (ЄДРПОУ
32120543), тел.: 728-71-17, 728-02-00.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 1-му рівні будівлі
морського вокзалу (5,6 м2) та нежитлові приміщення на 2-му рівні будівлі
морського вокзалу (25,6 м2) загальною площею 31,2 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеська філія ДП «АМПУ». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Тел. замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048)731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ТОВ «ПортПромСервіс» (ЄДРПОУ 39788724), тел. 709-95-89.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (приміщення: № 43
(16,8 м2), № 44 (12,6 м2) та № 45 (16,5 м2) загальною площею 45,9 м2.
Балансоутримувач об’єкта оцінки: Головне управління статистики в Одеській
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, просп. Леніна, 23. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел. замовника
конкурсу: (048) 731-50-28, (048)731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: приватний нотаріус Гіренко Максим Михайлович (інд. код 2979617494), тел. (097) 030-93-93, (095) 050-56-98.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
74,8 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДВНЗ «Одеський коледж економіки,
права та готельно-ресторанного бізнесу». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Терешкової, 19. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Тел. замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048)731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Оксенчук Наталія Олексіївна (інд. код 2831710940), тел. ((067) 14-11-526.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля на першому поверсі двоповерхового адміністративного корпусу площею 2,0 м2.
Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДП «Український дитячий центр «Молода
гвардія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Миколаївська дорога,
172. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел. замовника
конкурсу: (048) 731-50-28, (048)731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), тел.: 786-81-11, 786-81-88.
 10. Назва об’єкта оцінки: приміщення на першому поверсі корпусу
№ 3 (інв. № 122229) площею 26,6 м2. Балансоутримувач 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
укладення договору оренди. Тел. замовника конкурсу: (048) 731-50-28,
(048)731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ФОП Селезньов Сергій Валерійович (інд.
код 3115901533), тел.: (048) 492-79-80, (093) 161-35-45.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 4-го поверху
п’ятиповерхової будівлі (інв. № 1242) площею 37,28 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Державне підприємство Міністерства оборони України
«Одеський проектний інститут». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Армійська, 18. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел. замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048)731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПП
«Комунсервіс Плюс» (ЄДРПОУ 34269743), тел. (067) 491-61-79.
 12. Назва об’єкта оцінки: приміщення харчового блоку їдальні студентського табору «Економіст» загальною площею 96,3 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеський національний економічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н,
смт Затока, вул. Вокзальна, 21а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Тел. замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048)731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Лук’янова
Ольга Вікторівна (інд. код 3242407241), тел. (050) 611-00-11.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 12 – 20, 22,
24 – 25 одноповерхової будівлі магазину «Продовольчий», літ. А-А1,
інв. № 79, загальною площею 165,1 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Філія «Одеське управління військової торгівлі» Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Комінтернівський р-н,
смт Чорноморське, вул. Гвардійська, 36/49. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел. замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048)73150-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Чорноморська селищна рада Комінтернівського району
Одеської області (ЄДРПОУ 5583176), тел. 753-53-75.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі загальною
площею 137,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДФІ в Одеській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., смт Тарутине, вул. Котовського, 9. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел. замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048)731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Родіна – Віта» (ЄДРПОУ
35955107), тел.: (048) 476-52-10, (067) 293-59-38.
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 15. Назва об’єкта оцінки: частина виробничого майданчика (інв.
№ 4641, реєстровий № 1125672.2.РАЯИЮК0882) вантажного термінала № 5, що розташована в тилу причалу № 27, загальною площею
120,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДП «Іллічівський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ,
вул. Праці, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел. замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048)731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПП «ПАВО ГРУП» (ЄДРПОУ
1286056), тел.: (044) 202-19-31, (050) 474-56-68.
 16. Назва об’єкта оцінки: складські майданчики ІІ, ІІІ будівлі складу
№ 8 з адміністративними приміщеннями, навісом та рампою загальною
площею 453,7 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДП «Іллічівський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
м. Іллічівськ, вул. Сухолиманська, 32. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Тел. замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048)731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ
«ТРАНС-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 21001601), тел.: (048) 777-16-27, 796-51-11.
 17. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення прохідної приміщення ВОХОР (літ. «А» технічного паспорта БТІ,
інв. № 941(211) загальною площею 2,0 м2. Балансоутримувач об’єкта
оцінки: ДП «Адміністрація морських портів України» (Ізмаїльська філія).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Щорса, 2.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел. замовника
конкурсу: (048) 731-50-28, (048)731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Публічне
акціонерне товариство «Деpжавний експоpтно-імпоpтний банк Укpаїни» (АТ
«Укрексімбанк» (ЄДРПОУ 32112), тел. (048) 412-11-21.
 18. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля навчально-лабораторного корпусу № 1 загальною площею 2,0 м2.
Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеський державний екологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Львівська, 15. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел. замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048)731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «Державний ощадний
банк України» (ЄДРПОУ 32129), тел.: 729-75-00, 729-75-16.
 19. Назва об’єкта оцінки: нежитлове підвальне приміщення в житловому будинку загальною площею 217,5 м2. Балансоутримувач об’єкта
оцінки: ПАТ «Альбатрос». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, просп.
Шевченка, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел.
замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048)731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП
Стратуленко Вячеслав Вікторович (інд. код 3018600919), тел. 772-55-65.
 20. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го поверху будівлі навчального корпусу загальною площею 53,0 м2. Балансоутримувач
об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пастера, 31. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Тел. замовника конкурсу: (048) 731-5028, (048)731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ФОП Погребняк Сергій Васильович (інд. код
2687614095), тел.: (063) 735-32-55, 728-11-01, 735-31-35.
 21. Назва об’єкта оцінки: частина пристосованого приміщення на
першому поверсі гуртожитку № 5 загальною площею 5,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Довженка, 5а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди. Тел. замовника конкурсу: (048)
731-50-28, (048)731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 15.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Коваль Марія Василівна (ідент. номер 2274001928),
тел.: (093) 255-11-51, (067) 487-27-98 Інна, Марія Василівна.
 22. Назва об’єкта оцінки: частина пристосованого приміщення
на першому поверсі гуртожитку № 4 загальною площею 2,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеський національний університет ім. І. І.
Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Довженка, 5.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Тел. замовника
конкурсу: (048) 731-50-28, (048)731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
15.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Коваль
Марія Василівна (ідент. номер 2274001928), тел.: (093) 255-11-51, (067)
487-27-98 Інна, Марія Василівна.
 23. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля 3-го рівня 7-рівневої
будівлі пасажирського комплексу морського вокзалу загальною площею 6,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеська філія Державного
підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел. замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048)731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 15.04.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Тарасенко І.Т. (інд. код
2163020463), тел.: (067) 293-17-56, (095) 015-50-14, (050) 391-57-58.
 24. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го поверху флігеля «Б» у 2-поверховій будівлі – пам’ятці будівництва та архітектури загальною площею 176,89 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДП «Науковотехнічний центр «Станкосерт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
пров. Онілової, 16. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати. Тел. замовника конкурсу: (048) 73150-28, (048)731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,

необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 15.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Релігійна громада прогресивного іудаїзму «Іману-Ель»
м. Одеси (ЄДРПОУ 25814057), тел.: 702-95-29; 722-52-34, 725-95-66 Ольга
Михайлівна, головний інженер Олександр Михайлович.
 25. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень другого поверху двоповерхової виробничої будівлі загальною площею 110,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Державне підприємство «Науково-дослідний
проектно-конструкторський інститут морського флоту України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Газовий, 4. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Тел. замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048)731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 15.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПП «Вініол» (ЄДРПОУ 31041251), тел.:
(067) 804-84-51, Ольга Павлівна, 741-32-61, 794-96-39.
 26. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху у шестиповерховому інженерно-лабораторному корпусі загальною площею 14,5 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Державне підприємство
«Науково-дослідний проектно-конструкторський інститут морського флоту
України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Газовий, 4. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати. Тел. замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048)731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 15.04.2016. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ФОП Iзвекова Наталiя Володимирiвна (ЄДРПОУ 2132617502),
тел. (093) 657-49-53; minikotly@gmail.com.
 27. Назва об’єкта оцінки: нежитлове підвальне приміщення № 21,
нежитлові приміщення № 77-80 та частина приміщення № 64, яке прилягає до приміщення № 77, загальною площею 49,8 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДПВНДІ морського транспорту «ЧорноморНДІпроект».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 12. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати. Тел. замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048)731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 08.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ФОП Гулам Седик (інд. код 2455215493), тел. (093) 744-82-70.
 28. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 79, 86 – 89 на
другому поверсі лабораторного корпусу загальною площею 127,8 м2.
Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДПВНДІ морського транспорту «ЧорноморНДІпроект». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 12. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати. Тел. замовника конкурсу: (048) 731-50-28,
(048)731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 08.04.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант»
(ЄДРПОУ 32334224), тел.: 795-66-02, 795-66-02 , 771-02-35, 718-37-92.
 29. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху та
нежитлове приміщення підвального поверху будівлі головного корпусу
лікарні загальною площею 48,8 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДЗ
«Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті МОЗ України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Карла Маркса, 4.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел. замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048)731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 08.04.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Членська благодійна організація «Лікарняна каса м. Іллічівська» (ЄДРПОУ 26302655), тел.: 0268-6-13-34.
 30. Назва об’єкта оцінки: огороджена частина приміщення технічного поверху площею 10,0 м2 та ділянку даху площею 132,5 м2, загальною
площею 142,5 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДЗ «Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті МОЗ України». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Іллічівськ, вул. Першого травня, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Тел. замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048)731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 08.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «МТС
Україна», (ЄДРПОУ 14333937), тел.: (095) 289-55-55, 790-07-57.
 31. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 2-го поверху 4-по
верхової будівлі Одеського державного медичного університету загальною площею 20,8 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеський національний медичний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Ольгієвська, 4б. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Тел. замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048)731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 08.04.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Центрінформ» (ЄДРПОУ
38351429), тел.: 723-49-59, 728-54-77.
 32. Назва об’єкта оцінки: виділена частка нежитлового приміщення
технічного поверху (12,0 м2) та ділянка даху (18,0 м2) площею 30,0 м2.
Балансоутримувач об’єкта оцінки: Санаторій «Одеський». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Рибача балка, 3. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел. замовника конкурсу: (048) 731-50-28,
(048)731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 08.04.2016. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «МТС Україна», (ЄДРПОУ 14333937),
тел.: (095) 289-55-55, 790-07-57.
 33. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення у рівні
технічного поверху семиповерхової будівлі гуртожитку № 4 загальною
площею 11,8 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Національний університет «Одеська юридична академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Успенська, 28/30. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Тел. замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048)731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
08.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Лозовська
Ірина Володимирівна (інд. код 2959910424), тел. (063) 210-33-97.
 34. Назва об’єкта оцінки: нежитлове підвальне приміщення в будівлі учбового корпусу загальною площею 8,14 м2. Балансоутримувач
об’єкта оцінки: Морехідне училище ім. О. І. Маринеску НУ «Одеська морська
академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 8. Мета
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проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел. замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048)731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 08.04.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Лопатников Вадим
Миколайович (інд. код 1525111676), тел.: (067) 747-89-80.
 35. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на
першому поверсі загальною площею 4,5 м2. Балансоутримувач об’єкта
оцінки: Морехідне училище ім. О. І. Маринеску НУ «Одеська морська академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 8. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел. замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048)731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 08.04.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Стрельнік Олена Ігорівна (інд. код 2976217162), тел. (067) 975-89-70.
 36. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення третього поверху
триповерхової будівлі механізації загальною площею 48,6 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел. замовника конкурсу:
(048) 731-50-28, (048)731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 08.04.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-КТТ»
(інд. код 34379765), тел. 786-06-70.
 37. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення прохідної загальною площею 19,2 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Національний університет «Одеська морська академія». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 13. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Тел. замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048)73150-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 08.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Шаніна Тамара Василівна (інд. код 1868321480),
тел. (067) 486-51-20.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, (далі – Положення).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах I, II, III, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю
організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн.
1113) до 18.00 26.05.2016. 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 (048) 731-50-39.
Конкурс відбудеться 01.06.2016 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503).

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна з визначенням ринкової вартості
 1. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: просп. Першотравневий, 27, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.05.2016. Строк виконання
робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: ПАТ «Укрсоцбанк».
 2. Назва об’єкта: дитячий садок та будівля АХЧ до дитячого садка.
Місцезнаходження об’єкта: с. Святилівка, Глобинський р-н, Полтавська обл.
Балансоутримувач: ПАТ «Полтаварибгосп». Мета оцінки: визначення розміру
збитків, завданих державі. Запланована дата оцінки: 31.03.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні
для доопрацювання звіту). Замовник та платник виконаних робіт: РВ ФДМУ
по Полтавській області.
 3. Назва об’єкта: об’єкт державної власності групи А – будівля адмі
ністративного корпусу загальною площею 453,4 м2. Місцезнаходження
об’єкта: вул. Спаська, 10, м. Полтава. Балансоутримувач: ПАТ «Полтавакондитер». Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки: 31.05.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних
днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник та платник виконаних робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії документи,
які мають відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190,
(далі – Положення), а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); копію сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію
про претендента (додаток 4 до Положення).
Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у
календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення
конкурсу. В своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково
зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерсь
кого та адміністративно-господарської роботи РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 415 до 27.05.2016 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурс
відбудеться 02.06.2016 о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, 4-й поверх, кімн.
404. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: майданчик бетонний площею 40,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Ясна, 6. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0362) 2666-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу 26-8680. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник
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робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,
77). Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Енергозбереження Рівне». Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій на 01.04.2016
становить 15 000,00 грн. Розмір земельної ділянки, усього: 1,1918 га. Місце
розташування земельної ділянки: Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Ясна, 6.
Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування будівель ліцею.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування землею.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: будівля складу з рампою з навісом «У-1»
площею 339,8 м2 та приміщення тарної площею 72,2 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство НВО «ПотенціалЕко». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Київська, 106. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Аніскіна В. А. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
07.04.2016 становить 0,00 грн. Розмір земельної ділянки, усього: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху гуртожитку площею 1,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Національний
університет водного господарства та природокористування. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Чорновола, 53. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0362)
26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПАТ КБ «ПриватБанк». Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 приміщення . Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій – інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 1,0 м2.
Балансоутримувач об’єкта оцінки: Головне управління Національної поліції
в Рівненській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Хвильового, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного
майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник
робіт з оцінки: ПАТ АБ «Укргазбанк». Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина холу в будівлі учбового корпусу
площею 7,9 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Рівненський державний гуманітарний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне,
вул. Толстого, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного
майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з
оцінки: ФОП Галагуз Н. Т. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.05.2016.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина виробничого будинку механічного
цеху площею 168,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Державне підприємство «Рівне-торф». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл.,
Сарненський р-н, с. Чемерне, вул. Центральна, 5. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75
(відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Савчик Ю. О. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація
відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 7. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху у будівлі ВПЗ Старожуків Рівненського поштамту ЦПЗ № 1, реєстровий
№ 21560045.1800.ААА ЖЕЖ 636, площею 9,5 м2. Балансоутримувач
об’єкта оцінки: Рівненська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Старожуків, вул. Островського, 22а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного
майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з
оцінки: ПАТ «Укртелеком». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.05.2016.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення адмінбудівлі площею 1,5 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Рівненська дирекція
«Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Чорновола, 1.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській
області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПАТ
«Державний експортно-імпортний банк України». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація
відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення спеціалізованої медичної частини № 3 площею 22,5 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки:
Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 3». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Кузнецовськ, вул. Енергетиків, 23.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Рута». Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 приміщення. Балан-

сова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій:
інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху адмінбудівлі площею 27,1 м2. Балансоутримувач об’єкта
оцінки: ДП «Рівнеавтотранссервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Рівне, вул. Кіквідзе, 34. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,
77). Платник робіт з оцінки: ФОП Тильчик М. В. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація
відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
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).
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.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого відповідно до
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльності в Україні», якими передбачено провадження практичної оціночної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі необхідно подати до РВ ФДМУ по Рів
ненській області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом
документів, які містяться в конверті. На конверті необхідно зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» зазначити назву об’єкта,
на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву, та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її
складання, оформлення та подання містяться у Положенні, 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 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 10 червня 2016 року в РВ ФДМУ по Рівненській
області о 9.00 за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються 03.06.2016 (включно) до
16.00 за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок:
26-79-91.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень другого поверху будівлі «Ратуша» (1811 рік), пам’ятки архітектури національного значення,
охоронний номер 638, поз. 2-16 , 2-18 – 2-28 , ХІ, ХІІІ загальною площею 261,7 м2 та частки площ спільного користування – 9,8 м2, поз. VІІІ,
що перебувають на балансі Державного історико-архітектурного заповідника
у м. Бережани. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пл. Ринок, 1, м. Бережани,
Бережанський р-н, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з
питань орендних відносин (0352) 52-36-38, сектор оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної діяльності (0352) 52-66-85. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу:
root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській
області. Платник робіт з оцінки: Бережанська міська рада. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.03.2016: 203 763,00 тис. грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення прохідної під літ. Д,
поз. 1-2, площею 8,6 м2, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Текстильна, 30а, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду регіональним відділенням. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ
з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, сектор оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності (0352) 52-66-85. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу:
root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській
області. Платник робіт з оцінки: ФОП Тарнавський Григорій Йосипович. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2016: 1 344,2 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення гаража літера «Б»
загальною площею 44,28 м2, що перебувають на балансі Головного управління статистики у Тернопільській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Шолом Алейхема, 19, м. Збараж, Збаразький р-н, Тернопільська обл. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, сектор оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності (0352) 52-66-85.
Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника
конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: підприємець Глоговський Василь Ігорович.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.03.2016: 0,00 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення поз. 2-7
площею 29,7 м2 другого поверху будівлі літери А відділу статистики
у Борщівському районі, що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Тернопільській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Степана Бандери, 19а, м. Борщів, Тернопільська обл. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати
з метою передачі в оренду регіональним відділенням. Телефон замовника
конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-3638, сектор оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності
(0352) 52-66-85. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна
адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з
оцінки: ФОП Сірук Назар Олександрович. Балансова залишкова вартість
об’єкта оцінки станом на 31.03.2016: 2 614,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
 5. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – колишнє протирадіаційне сховище загальною площею 574,9 м2,
у складі: Г-Пд-1 вхід в підвал – 23,7 м2, ІІ тамбур – 4,8 м2, ІІІ приміщення –
323,1 м2, ІV умивальник – 8,4 м2, V туалет – 10,9 м2, VІ туалет – 10,5 м2,
VІІ умивальник – 8,1 м2, VІІІ приміщення – 14,7 м2, ІХ приміщення – 14,3 м2,
Х кладова – 1,7 м2, ХІ кладова – 31,7 м2, ХІІ коридор – 3,8 м2, ХІІІ приміщення – 1,6 м2, ХІV сходи – 2,9 м2, ХV коридор – 2,3 м2, ХVІ електрощитова – 14,0 м2, ХVІІ коридор – 5,2 м2, ХVІІІ дизельна – 30,3 м2, ХІХ пункт
управління – 14,6 м2, ХХ вхід – 24,5 м2, ХХХVІІ приміщення – 1,9 м2, ХХХVІІІ
вихід – 21,9 м2, яке не увійшло до статутного капіталу ТДВ «Галія», але
залишилося на його балансі. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ТДВ «Галія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Ю. Опільського, 1, м. Тернопіль, 46001. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Телефон замовника конкурсу: відділ приватизації, управління державним
майном та корпоративними правами держави (0352) 25-04-87, сектор
оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності (0352) 5266-85. Телефакс замовника конкурсу: (0352) 52-73-77. Електронна адреса
замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Тернопільській області. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2015:
61 301,03 грн. Місце розташування земельних ділянок: вул. Ю. Опільського,
1, м. Тернопіль, 46001. Цільове призначення земельної ділянки: 11.02 для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель
та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Правовий режим земельних ділянок: право постійного користування земельною ділянкою за ТДВ «Галія». Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.05.2016.
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10
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльності в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності
з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості),
у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати 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) підтвердні документи: заяву 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 1 Положення (за
наявності); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2
до Положення); 3) конкурсну пропозицію 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: для об’єктів № 1-4 – не повинен перевищувати 5 календарних днів; для
№ об’єкта 5 – не повинен перевищувати 10 календарних днів.
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. 705.
Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 52-66-85.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційнодокументального забезпечення та адміністративно-господарської роботи
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 у РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 705.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень будівлі
їдальні літера «Б» загальною площею 177,08 м2, що перебуває на балансі ліквідаційної комісії Управління Міністерства внутрішніх справ України
в Тернопільській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Валова, 11,
м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду регіональним
відділенням. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань
орендних відносин (0352) 52-36-38, сектор оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності (0352) 52-66-85. Телефакс замовника
конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області.
Платник робіт з оцінки: ФОП Захарчук Галина Петрівна. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.03.2016: 290 195,27 тис. грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: необоротні активи, передані в оренду, та
майно, набуте під час оренди за державні кошти, цілісного майнового
комплексу структурного підрозділу (горілчаний цех) Новосілківського
спиртзаводу, що перебувають на балансі Товариства з додатковою відповідальністю «Шустов-спирт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: с. Новосілка,
Підволочиський р-н, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з
питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 2504-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса
замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: Товариство з додатковою
відповідальністю «Шустов-спирт». Види економічної діяльності (коди КВЕД):
11.01 – дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком: основні засоби – 121 од. Балансова залишкова вартість
об’єкта оцінки станом на 30.04.2016: 1 304 535,30 грн. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,

затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльності в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна для об’єкта № 1 за напрямом 1, для об’єкта № 2
за напрямами 1 та 2.
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) підтвердні документи: заяву 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 1 Положення (за
наявності); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток
2 до Положення); 3) конкурсну пропозицію 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.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є: приміщення та частини
будівель, до об’єкта оцінки № 2 є: необоротні активи підприємств.
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. 705. Телефони для довідок: (0352) 52-6684, 52-66-85.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційно-доку
ментального забезпечення та адміністративно-господарської роботи 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 у РВ ФДМУ по
Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова,
11, каб. 705.
Продовження рубрики на стор. 12

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ВІННИЦЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Вінницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти 02070693, Вінницький національний технічний університет 21100, м. Він
і науки України
ниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, тел. 59-87-45

найменування
Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення
у підвалі 5-поверхового гуртожитку № 2 (літ. Х)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалежмісцезнаходження
майна
площа, м2
ною оцінкою, грн
02070693.1.НЖОПША024 21021, м. Вінниця, вул. Воїнів 52,33
204 453,00
Інтернаціоналістів, 5

максимально можливий
мета використання
строк оренди
2 роки 364 дні
Здійснення торгівлі продовольчими товарами,
крім товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ
по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

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

1 Міністерство внутрішніх 8571446, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, м. Дніпропесправ України
тровськ, просп. Гагаріна, 26,тел. (056) 377-34-80
2 Міністерство освіти
2070743, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»,
і науки України
м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19, тел. (056) 744-62-19
3 Міністерство освіти
2070743, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»,
і науки України
м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19, тел. (056) 744-62-19

реєстровий номер
майна
Інформація відсутня

найменування

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
м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 26
2,0
24 529,00
2 роки 11 місяців Розміщення фінансової установи
місцезнаходження

Частина нежитлового вбудованого приміщення
Частина нежитлового вбудова- 02070743.2.ЮПЛИХА121 м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 57
ного приміщення
Частина нежитлового вбудова- 02070743.2.ЮПЛИХА120 м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 59,
ного приміщення
гуртожиток № 4

2,0

19 097,00

2 роки 11 місяців

2,0

19 097,00

2 роки 11 місяців

Надання побутових послуг населенню (розміщення пральні самообслуговування)
Надання побутових послуг населенню (розміщення пральні самообслуговування)

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» 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».

закарпатська область
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Закарпатській області в оголошенні про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви, опублікованому у газеті «Відомості приватизації»
№ 35-36 (950-951) від 04.05.2016 на стор. 6, відомості щодо об’єктів № 1 – 9 у колонці «максимально можливий строк оренди» слід читати: «1 рік».

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
02070855.1.ИМГДНЯ031 м. Івано-Франківськ, вул. Набережна
72,5
447 615
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підім. Василя Стефаника, 30
акцизної групи, у навчальному закладі

найменування

реєстровий номер майна

1 Міністерство освіти 2070855, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Нежитлові приміщення на першому
і науки України
м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (03422) 4-22-64
поверсі в будівлі гуртожитку № 7

місцезнаходження

Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, відділ оренди, тел./факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурси на право оренди об’єкта відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

КИЇВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Київській області про намір передати в оренду об’єкти державної власності, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1
2
3
4

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична
найменування об’єкта
адреса, контактний телефон)
Міністерство оборони України
22996218, ДП «Київський деревооброб- Приміщення № 62 будівлі цеху № 3
ний завод»
(інв. № 258)
Державне агентство України з управління 37197165, ДСП «Чорнобильський
Нежитлове приміщення магазину
зоною відчуження
спецкомбінат»
Державне агентство України з управління 37197165, ДСП «Чорнобильський
Нежитлове приміщення магазину
зоною відчуження
спецкомбінат»
Державне агентство лісових ресурсів
00992094, ДП «Вищедубечанське лісове Частина замощення виробничої бази;
України
господарство»
ремонтно-механічна майстерня
Назва органу управління

реєстровий номер майна
–
37197165.6.РРИЕФУ212
37197165.6.РРИЕФУ101
00992094.2.ЖДМРТУ635;
00992094.2.АААДГИ013

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна
вартість згідно з незалежною максимально можлиплоща, м2 оцінкою без урахування ПДВ, грн вий строк оренди
Київська обл., смт Коцюбин543,1
1 885 100,00
2 роки 11 місяців
ське, вул. Пономарьова, 17
Київська обл., м. Чорнобиль,
84,1
77 650,00
2 роки 11 місяців
вул. Кірова, 40а
Київська обл., м. Чорнобиль,
83,3
94 379,00
2 роки 11 місяців
вул. Радянська, 74
Київська обл., Вишгородський 1 500,0;
621 933,00;
5 років
р-н, с. Пірнове, вул. Київська, 1 510,0
1 552 320,00
місцезнаходження

мета використання
Виробничі потреби
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих, непродовольчих товарів та товарів підакцизної групи
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих, непродовольчих товарів та товарів підакцизної групи
Виробнича діяльність

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області. У разі
надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу управління

1 Луганська обласна військовоцивільна адміністрація
2 Міністерство інфраструктури України

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

найменування

14372998, Управління з питань надзвичайних ситуацій Луганської обласної військовоцивільної адміністрації, 93405, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Центральний, 54а
21796581, Луганська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку
«Укрпошта», 93400, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Вілєсова, 3

Частина нежитлової окремо розташованої одноповерхової будівлі складу № 3 (інв. №1031001)
Приміщення адміністративної будівлі Центру відділення поштового зв’язку № 7 (інв. № 1890)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
–
Луганська обл., смт Новоай269,0
102 170,00
2 роки 364 дні
Зберігання сільськогосподар, пров. Сінний, 7а
станом на 29.02.2016
дарської продукції
21560045.1300.АААЖЕЕ153 Луганська обл., смт Ново
74,7
80 737,00
1 рік
Розміщення магазину
псков, вул. Українська, 55
станом на 29.02.2016
реєстровий номер майна

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби народів, 32а, РВ ФДМУ по Луганській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження
двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЛЬВІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлинайменування
місцезнаходження
контактний телефон)
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство культури України
20851148, Державний історико-архітектурний запо- Нежитлове вбудоване приміщення на першому поверсі фрон- 20851148.1.ДБЕЦРЕ357 Львівська обл., Жовківський
32,2
260 118,00
2 роки 364 дні
відник у м. Жовква, Львівська обл., Жовківський р-н, тального корпусу пам’ятки архітектури Жовківського замку
р-н, м. Жовква, пл. Вічева, 2
станом на 29.02.2016
м. Жовква, пл. Вічева, 2, тел. (03252) 2-25-49
2 Міністерство регіонального роз02497909, ДП Державний інститут проектування
Частина нежитлового приміщення у підвалі будівлі
Інформація відсутня м. Львів, вул. Генерала Чу229,3
1 573 400,00
2 роки
витку, будівництва та житловоміст «Містопроект», 79044, м. Львів, вул.Генерала
принки, 71
станом на 29.02.2016
11 місяців
комунального господарства України Чупринки,71, тел. (032)297-17-54

№
з/п

Назва органу управління

мета використання
Розміщення громадської організації на площі, що не
використовується для провадження підприємницької
діяльності та становить не більш як 50,0 м2
Розміщення фізкультурно-спортивного закладу, діяльність якого спрямована на організацію та проведення
занять різними видами спорту

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс
на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

16 травня 2016 року

№ 39 (955)

11
ОДЕСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Одеській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство охорони 1982005, Державний заклад «Спеціалізований (спеціальний) санаторій
Танцювальний майданчик (інв. № 111191) площею 660,0 м2
–
Одеська обл., Білгород690,0
723 739,00
2 роки 11 місяців
здоров’я України
«Приморський» МОЗ України, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, та альтанка (інв. № 111190) площею 30,0 м2
Дністровський р-н, с. Курортне,
с. Курортне, вул. Чорноморська, 11а , тел. (04849) 4-32-90
вул. Чорноморська, 11а
2 Міністерство інфра- 38728418, Іллічівська філія ДП «Адміністрація морських портів України», Нежитлові приміщення службової будівлі з вбудованою ТП 4010 38727770.6.РАЯИЮК2081; Одеська обл., м. Іллічівськ,
264,8
2 292 295,00
1 рік
структури України
68001, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Праці, 6, тел. (04868) 9-16-00
(50,4 м2); нежитлові приміщення службової будівлі з вбудованою 38727770.6.РАЯИЮК2080; вул. Сухолиманська, 4б (50,4 м2);
ТП 4012 (109,3 м2); нежитлові приміщення службової будівлі з
38727770.6.РАЯИЮК2082 вул. Сухолиманська, 22 (109,3 м2);
вбудованою ТП 4021 (105,1 м2)
вул. Сухолиманська, 76а (105,1 м2)
3 Міністерство інфра- 38728418, Іллічівська філія ДП «Адміністрація морських портів України», Нежитлові приміщення службової будівлі другої прохідної (75,8 м2) 38727770.6.РАЯИЮК1141 Одеська обл., м. Іллічівськ,
101,8
1 004 628,00
1 рік
2
структури України
68001, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Праці, 6, тел. (04868) 9-16-00
на 1-му поверсі та на підвальному поверсі будівлі (26,0 м )
вул. Транспортна, 34
4 Міністерство інфра- 38728457, Одеська філія ДП «Адміністрація морських портів України»,
Нежитлові приміщення першого поверху будівлі «Блок побутових 38727770.10.АААИГБ057 м. Одеса, вул. Миколи Гефта, 1а
123,8
1 524 882,00
1 рік
структури України
65026, м. Одеса, Митна площа, 1, тел. (048) 729-35-00
та службових приміщень на 25 осіб»

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

мета використання
Розміщення кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, що не здійснюють
продаж товарів підакцизної групи
Інше використання нерухомого майна (50,4 м2); розміщення
офісних приміщень (214,4 м2)
Розміщення офісних приміщень
Розміщення офісних приміщень

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській 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».

РІВНЕНСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Рівненській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
1 Міністерство інфра- 21536845, філія «Рівнеавтотранссервіс», 33013, м. Рівне, вул. Неструктури України бесної сотні, 34, тел. (0362) 26-16-42
2 Міністерство освіти 02071116, Національний університет водного господарства та природоі науки України
користування, 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11, тел.(0362) 63-30-98

найменування
реєстровий номер майна
Підвальне приміщення 21536845.8.ЮКДПНК150
будівлі
Приміщення цокольного 02071116.1.КЧЦШЧЮ129
поверху гуртожитку № 2

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
м. Рівне, вул. Не106,0
125 820,00
1 рік
Розміщення цеху з виготовлення пиломатеріалів (інше використання)
бесної сотні, 34
м. Рівне, вул. Чор90,69
253 660,00
2 роки 11 місяців
Розміщення торговельного об’єкта з продажу на площі: 79,9 м2 – продовольновола, 55а
чих товарів, крім товарів підакцизної групи; 10,79 м2 – непродовольчих товарів

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше
заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

1 Державне агентство
водних ресурсів України
2 Державна фіскальна
служба України
3 Державна фіскальна
служба України
4 Державна фіскальна
служба України

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

наймену- реєстровий номер майна
вання

01035176, Сумська філія Державного регіонального проектно-вишукувального інституту «Дніпродіпроводгосп», 40000,
м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 27, тел. (0542) 27-51-07
39292197, Державна фіскальна служба України, 04655, м.Київ-53, МСП, Львівська площа, 8, тел. (044) 272-51-59, в оперативному управлінні (користуванні) 39420037, Сумська митниця, 40020, м. Суми, вул. Воровського, 24, тел.: (0542) 24-72-18, 68-71-38
39292197, Державна фіскальна служба України, 04655, м. Київ-53, МСП, Львівська площа, 8, тел. (044) 272-51-59, в оперативному управлінні (користуванні) 39420037, Сумська митниця 40020, м. Суми, вул. Воровського, 24, тел.: (0542) 24-72-18, 68-71-38
39292197, Державна фіскальна служба України, 04655, м. Київ-53, МСП, Львівська площа, 8, тел. (044) 272-51-59, в оперативному управлінні (користуванні) 39420037, Сумська митниця, 40020, м. Суми, вул. Воровського, 24, тел.: (0542) 24-72-18, 68-71-38

Нежитлове
приміщення
Нежитлове
приміщення
Частина замощення
Нежитлове
приміщення

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна
загальна
за незалежною
площа, м2
оцінкою, грн

місцезнаходження

01035093.16.АААБВК800 м. Суми, вул. Путивльська, 5-1

52,8

39292197.11.НЯФПУВ005 Сумська обл., Глухівський р-н, траса Кіпті – Глухів – Бачівськ, 242-й км + 516 м, МАПП «Бачівськ»
39420037.3.НЯФПУВ032 Сумська обл., Глухівський р-н, траса Кіпті – Глухів – Бачівськ, 242-й км + 516 м, МАПП «Бачівськ»
39292197.11.НЯФПУВ005 Сумська обл., Глухівський р-н, траса Кіпті – Глухів – Бачівськ, 242-й км + 516 м, МАПП «Бачівськ»

6,1
35,0

максимально
можливий
строк оренди
45 240,00
2 роки
станом на 31.03.2016
364 дні
–
2 роки
364 дні
–
10 років

7,1

–

2 роки
364 дні

мета використання
Розміщення майстерні по обслуговуванню
холодильного обладнання
Надання послуг митного брокера
Надання послуг митного брокера
Розміщення відділення фінансової компанії або надання послуг митного брокера

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право
його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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)

найменування

1 Державна фіскальна служ- 39625054, Державна фіскальна служба України та перебуває в оперативному управлінні
ба України
Уманської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській
області, площа Леніна, 1а, м. Умань, Черкаська обл., 20300, тел. (04744) 3-33-38
2 Міністерство економічного 00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут
розвитку і торгівлі України техніко-економічної інформації в хімічній промисловості», бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси,
тел. (0472) 45-27-63

Частина нежитлового приміщення 1-го поверху адмінбудівлі
Приміщення четвертого
поверху чотириповерхової
адмінбудівлі

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
номер майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
–
площа Леніна, 1а,
2,0
18 140,00
2 роки 364 дні
Розміщення банкомата
м. Умань, Черкаська обл.
–

бульв. Шевченка, 205,
м. Черкаси

19,6

68 000,00

2 роки 364 дні

мета використання

Розміщення благодійної організації на площі, що не використовується для
провадження підприємницької діяльності і становить не більш як 50,0 м2;
інші види діяльності в офісних приміщеннях

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м.Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, 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».

м. КИЇВ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву 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 інформаційної політики України

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

найменування

01118330, Державний вищий навчальний заклад «Київський електромеханічний завод», 03037, Київ, просп. Повітрофлотський, 25, тел./факс (044) 249-85-94, 5-22-81
02070909, Київський національний університет будівництва і архітектури, 03680, Київ,
просп. Повітрофлотський, 31, тел./факс (044) 241-55-80
00015332, Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ», 01008,
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 8/16, тел. (044) 279-10-09

Нерухоме майно – нежилі приміщення на 1-му
поверсі 5-поверхової будівлі навчального корпусу
Нерухоме майно – нежилі приміщення у підвалі
гуртожитку № 5
Нерухоме майно – нежитлове приміщення

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
місцезнаходження об’єкта загальна вартість майна за неоренди
площа, м2 залежною оцінкою
01118330.1.ГМАХМЯ001 м. Київ, просп. Повітро
48,75
468 800,00
флотський, 35
станом на 29.02.2016
02070909.2.ШАБЕИТ032 м. Київ, вул. Освіти, 7
310,0
2 779 000,00
станом на 29.02.2016
00015332.1.ВКПТ ДС011 01008, м. Київ,
143,22
2 859 817,00
вул. Б. Хмельницького, 8/16
станом на 29.02.2016

реєстровий номер майна

максимально можмета використання
ливий строк оренди
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі
1 рік
Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі
2 роки 11 місяців Розміщення дизайн-студії

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 надписом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по м. Києву в оголошенні про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від 04.05.2016 № 35-36 (951-952) на стор.
8, відомості щощо об’єкта поз. № 3 в колонці «найменування» слова «Нерухоме майно – кім. 92, 93, 94, 95 на 1-му поверсі 24-поверхового будинку адміністративно-громадського призначення)» слід читати: «Нерухоме майно – частина даху над
3-му поверху стилобатної частини 24-поверхового будинку», в колонці «загальна площа, м2» слова «38,4» слід читати: «7,0», в колонці «вартість майна за незалежною оцінкою, грн» слова «538 000,00 станом на 30.11.2015 (без урахування ПДВ)»
слід читати: «273 280,00 станом на 29.02.2015 (без урахування ПДВ)», в колонці «мета використання» слова «Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи» слід читати: «Розміщення трьох антен».

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
Продовження таблиці

Інформація регіональних відділень ФДМУ

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 18
(S=70,8 м2) та частини кімн. № 15 (S=18,0 м2), № 17 (S=5,7 м2) на
1-му поверсі 5-поверхової адміністративно-учбової будівлі, інв.
№ 10310317, літ. А-5, загальною площею 94,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Кооперативна, 7, що перебувають на балансі Харківського коледжу
Державного університету телекомунікацій.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку
на 20.11.15, становить 671 350,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий
місяць оренди – грудень 2015 року, яка без урахування ПДВ становить
836,87 грн при орендній ставці 4 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі
звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. На період 2016 рік орендна плата не
підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції відповідно до пункту 9
розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про державний бюджет
України на 2016 рік» № 928-VIII від 25.12.15.
2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення їдальні, що не
здійснює продаж товарів підакцизної групи, в навчальному закладі (частини
кімн. № 15, 17 (загальною S=23,7 м2) – постійно, кімн. № 18 (S=70,8 м2) – з
понеділка до п’ятниці з 10.00 до 15.00).
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням
згідно з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
5. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому
учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий
місяць оренди за інших рівних умов.
6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку замовникові оцінки протягом 7 календарних днів з
моменту оголошення його переможцем конкурсу під час відкритого засідання конкурсної комісії.
7. Переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди протягом
20 календарних днів з моменту оголошення його переможцем конкурсу під
час відкритого засідання конкурсної комісії з підписанням протоколу переможцем конкурсу.
8. Строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії
такі документи:
заяву про участь у конкурсі (у т. ч. обов’язково зазначити поштову адресу
з індексом та контактний номер телефону претендента); конкурсні пропозиції
щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати;
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
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за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство; копію ліцензії на здійснення окремого виду
діяльності (за наявності такого);
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірені належним чином копії реєстраційних документів; 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 (за
останній звітній період).
Конкурс буде проведено у приміщенні РВ ФДМУ по Харківській області
на 15-й календарний день з дня опублікування інформаційного повідомлення про проведення конкурсу в газеті «Відомості приватизації» за адресою:
м. Харків, вул. Гуданова, 18.
Кінцевий термін приймання заяв та документів на участь у конкурсі – за
три робочих дні до дати проведення конкурсу до 15.00 за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. № 308. Регіональним відділенням
приймається пакет документів в запечатаному непрозорому конверті з написом «На конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності)
із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, назва
балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації», в
якому опублікована інформація про об’єкт оренди.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 22-й календарний день з дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості
приватизації».
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені
особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасника конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до
початку проведення конкурсу.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11
№ 906 та враховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів,
які подаються орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної власності» від 15.02.2013 № 201.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні та години за місцем його розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у РВ
ФДМУ по Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, кімн. 413.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсу
на право укладення договору оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 13.04.2016
За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону на право укладення договору
оренди нерухомого державного майна, що обліковується балансі Одеської
митниці Державної фіскальної служби, а саме: майданчик на території пункту пропуску для автомобільного сполучення «Платонове» (інв. № 10332127)
загальною площею 85,0 м2 за адресою: Одеська обл., Красноокнянський
р-н, с. Платонове конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір
оренди з ТОВ «РОЯЛ ДЮТІ ФРІ» (ідентифікаційний код юридичної особи
40089807).

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсу на право
оренди нерухомого державного майна, що відбувся 10.05.2016
1. Переможцем конкурсу на право оренди державного майна – частини коридору № 43 (права сторона, розширювач блоку 4-1) на 1-му поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 9, інв. № 103000042, реєстровий
№ 02071205.1.РБНМЛП037, літ. А-9, загальною площею 3,0 м2 за адресою:
м. Харків, просп. Л. Свободи, 51, що перебуває на балансі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, визнано ФОП Лесик Д. О.
2. Переможцем конкурсу на право оренди державного майна – нежитлового приміщення – кімн. № 4 на 1-му поверсі одноповерхової будівлі
виробничо-господарчого призначення, інв. № 10310427006, літ. Б-1, реєстровий № 3Ю-1840, загальною площею 9,9 м2 за адресою: Харківська
обл., Дергачівський р-н, 38-й км траси Харків – Бєлгород, пункт пропуску
«Гоптівка», що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України,
визнано ТОВ «ЮСК».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсу на право
оренди нерухомого державного майна, що відбувся 29.04.2016
За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення про
укладення РВ ФДМУ по Черкаській області договору оренди нерухомого
державного майна – одноповерхової будівлі гаража на три бокси площею
324,3 м2 за адресою: вул. Байди Вишневецького, 145, м. Черкаси, що обліковується на балансі Державного підприємства «Черкаське будівельномонтажне управління», з ТОВ «ТРАНС-РАДОГАСТ».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу на право оренди
нерухомого державного майна, що відбувся у 09.03.2016
1. Об’єкт оренди – частина нежитлового приміщення на першому поверсі
будівлі корпусу № 8а загальною площею 16,0 м2, що перебуває на балансі
Національного авіаційного університету, за адресою: м. Київ, просп. Комарова, 1. Переможець конкусру – ФОП Тарасюк Е. М., ідент. № 2825523227.
2. Об’єкт оренди – частина нежитлового приміщення на першому поверсі
будівлі корпусу № 4 загальною площею 31,8 м2, що перебуває на балансі Національного авіаційного університету, за адресою: м. Київ, просп. Комарова, 1. Переможець конкусру – ФОП Павленко С. О., ідент. № 3187522493.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу на право оренди
нерухомого державного майна, що відбувся у 23.03.2016
1. Об’єкт оренди – частина нежитлового приміщення загальною площею
18,0 м2 на першому поверсі лікувального корпусу, що перебуває на балансі
Центрального госпіталю МВС України, за адресою: м. Київ, вул. Бердичівська,
1. Переможець конкусру – ТОВ «Інтелекс», ідент. код за ЄДРПОУ 31392783.

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

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Житомира ЗСУ про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого військового майна
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Житомира ЗСУ за адресою: м. Житомир, вул. Адмірала Щасного, 20.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: площадка з піскоцементної суміші площею 960,0 м2 військового містечка № 677/1, що пере-
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буває на балансі КЕВ м. Житомира, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Висока Піч.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про
незалежну оцінку на 31.10.2015 становить 72 745,00 грн.
Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна,
затвердженої постановою КМУ № 786 від 04.10.1995, за базовий місяць –
листопад 2015 р. становить 927,50 грн (при застосуванні річної орендної
ставки на рівні 15 % (складування, виробництво).
Балансоутримувач об’єкта оренди: КЕВ м. Житомира.
Орган уповноважений управляти майном, – Міністерство оборони
України.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною платою за
базовий місяць оренди – листопад 2015 р., що становить 927,50 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, передбаченому екологічними нормами та правилами пожежної безпеки.
5. Забезпечити орендодавцю доступ на об’єкт оренди з метою перевірки
його стану відповідно напряму використання за цільовим призначенням.
6. Зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні, хімічні, вибухові, наркотичні, радіоактивні та легкозаймисті матеріали і речовини.
7. Протягом 15 робочих днів після підписання договору встановити прилади обліку енергопостачання, укласти прямі договори з постачальними
організаціями.
8. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечується у вигляді завдатку в розмірі, не меншому, ніж орендна плата за перший місяць
оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди протягом
10 днів з моменту укладення договору.
9. Заборона передавати орендоване майно в суборенду та без права на
приватизацію орендованого майна.
10. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів
конкурсу замовнику оцінки.

Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі;
відомості про учасника:
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;
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника
конкурсу.
Конкурс буде проведено за наявності заяв про оренду від двох або більше учасників конкурсу, що надійшли протягом 30 днів з дня опублікування
цієї інформації.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 31-й календарний день після
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в КЕВ
м. Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Адмірала Щасного, 20.
Заяви приймаються за адресою: м. Житомир, вул. Адмірала Щасного,
20, кімн. 15.
Додаткову інформацію можна отримати у економіста з орендних відносин
КЕВ м. Житомира (кімн. 15) або за тел. (0412) 37-45-98.
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Вінниці про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва i місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Вінниці, адреса: 21007, м. Вінниця, вул. Стрілецька, 87.
 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина технічного
майданчика площею 314,31 м2 військового містечка № 91 за адресою: Вінницька обл., с. Балки Барський р-н, вул. Леніна, що перебуває на
балансі КЕВ м. Вінниці.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог
чинного законодавства, за базовий місяць оренди – березень 2016 року
становить 5 402,50 грн (без ПДВ).
 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина технічного
майданчика площею 24,0 м2 військового містечка № 91 за адресою:
Вінницька обл., с. Балки Барський р-н, вул. Леніна, що перебуває на балансі КЕВ м. Вінниці.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог
чинного законодавства, за базовий місяць оренди, березень 2016 року
становить 634,10 грн (без ПДВ).
 3. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлового
приміщення № 8 площею 5,0 м2 у будівлі № 21 військового містечка

№ 100 за адресою: Вінницька обл., м. Гайсин вул. 1 Травня, № 64, що перебуває на балансі КЕВ м. Вінниця.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог
чинного законодавства, за базовий місяць оренди – лютий 2016 року
становить 792,83 грн (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги до використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна:
об’єкти № 1, 2 – з метою розміщення обладнання операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів
та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до мережі
Інтернет, об’єкт № 3 – з метою розміщення банкомата; компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію;
виконання ремонту орендованого майна за власний рахунок орендаря;
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
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» (крім 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. Вінниці за адресою: 21007, м. Він
ниця, 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.

КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Продовження. Початок рубрики на стор. 5 – 10

Підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 25.02.2016
Для проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності з метою визначення вартості для продовження договору оренди:
технічної площадки площею 200,0 м2 для розміщення вежі з антенами та телекомунікаційним обладнанням для надання населенню послуг з рухомого мобільного зв’язку, місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Мукачеве,
вул. Духновича, 45 переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності –
ТОВ «Байт»; вартість послуг – 2 300,00 грн; термін виконання – до 5 днів;
частини вбудованого приміщення (поз. 9’ за планом) площею 15,5 м2 на
першому поверсі адмінбудинку відділення «Чоп» філії УДП «УкрінтеравтосервісЗакарпаття», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський р-н,
с/р Соломонівська, МАПП «Тиса», буд. 2 переможцем конкурсу визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В.; вартість послуг – 1 300,00 грн; термін виконання – 5 днів;
частини приміщення фойє (поз.1-82) площею 5,0 м2 будівлі адмінкорпусу
літ. А-А’, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Матросова, 32 переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шас
тун С. Г.; вартість послуг – 950,00 грн; термін виконання – 4 дні;
частини вестибуля (поз. 11) площею 2,5 м2 першого поверху будівлі поліклінічного відділення літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Великокам’яна, 10 переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності
– ФОП Мицьо І. В.; вартість послуг – 1 200,00 грн; термін виконання – 4 дні;
частини вестибуля (поз. 25) площею 3,0 м2 будинку АСБ, місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, наб. Київська, 18 переможцем конкурсу
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В.; вартість послуг – 1 200,00
грн; термін виконання – 4 дні;
вбудованих нежитлових приміщень (поз. 3, 4 за планом) площею 79,1 м2 першого поверху будівлі навчального корпусу економічного факультету літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, Народна, 3 переможцем
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Бізнес – Експерт»; вартість
послуг – 1 200,00 грн; термін виконання – 5 днів;
вбудованого приміщення (поз. 23) площею 4,5 м2 на першому поверсі адмінбудинку (літ. А), місцезнаходження об’єкта: 90000, Закарпатська обл., смт Міжгір’я,
вул. Шевченка, 74 переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності –
ТОВ «Байт»; вартість послуг – 2 200,00 грн; термін виконання – до 5 днів;
вбудованих приміщень (поз. 4, 5 за планом) загальною площею 45,9 м2 будівлі
майстерні літ. Д-1,Д-2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Мукачівська, 25 переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності –
ПП «Експерт – Центр»; вартість послуг – 1 300,00 грн; термін виконання – 5 днів;
будівлі складських приміщень літ. «А» площею 474,85 м2 та будівлі складу літ. «Б»
площею 89,3 м2, місцезнаходження об’єкта: Мукачівський р-н, с. Ракошино, вул. Бенедиківська, 11 переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП
Лендєл Л. І.; вартість послуг – 1 200,00 грн; термін виконання – 5 днів;
вбудованого приміщення (поз. 17 за планом) площею 9,5 м2 на першому
поверсі адмінбудинку (літ. «А») відділення «Чоп» філії УДП «УкрінтеравтосервісЗакарпаття», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський р-н,
с/р Соломоніська, МАПП «Тиса», буд. 2 переможцем конкурсу визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ПП «Експерт – Центр»; вартість послуг – 1 250,00 грн; термін виконання – 5 днів;
вбудованого приміщення (поз. 16 за планом) площею 11,0 м2 на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі (літ. «А») відділення «Дяково» філії УДП
«Укрінтеравтосервіс-Закарпаття», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
Виноградівський р-н, с. Неветленфолу, вул. Заславська, б/н переможцем конкурсу
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В.; вартість послуг – 2 000,00
грн; термін виконання – 4 дні;
вбудованого приміщення (поз. 4 за планом) площею 7,8 м2 в одноповерховій
будівлі по оформленню вантажів (літ. «Д») автотермінала «Закарпаття» філії УДП
«Укрінтеравтосервіс-Закарпаття», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
Ужгородський р-н, с. Великі Лази, вул. Східна, 3 переможцем конкурсу визнано
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В.; вартість послуг – 1 200,00 грн;
термін виконання – 4 дні.
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки, що відбувся 04.03.2016
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, пере
можцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення неза
лежної оцінки об’єктів оренди визнано:
фізичну особу – підприємця Пєшкову Світлану Володимирівну по об’єкту –
виробничо-складських приміщеннях площею 89,6 м2 у будівлі ремонтного цеху
ремонтно-допоміжної частини за адресою: м. Кіровоград, вул. Виставочна, 20, що
перебувають на балансі Аварійно-рятувального загону спеціального призначення
Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській
області, вартість робіт – 1 500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр» по об’єкту – частині нежитлових приміщень загальною площею 253,2 м2 на другому та п’ятому поверхах семиповерхової будівлі корпусу № 2 за адресою: м. Кіровоград, вул. В’ячеслава Чорновола, 1г,
що перебувають на балансі Державного архіву Кіровоградської області, вартість
робіт – 1 500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 дні;
ПП «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ» по об’єкту – нежитловому приміщенню площею 10,4 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за
адресою: Кіровоградська обл., м. Ульяновка, вул. Карла Маркса, 8а, що перебуває
на балансі Управління Державної казначейської служби України в Ульяновському
районі Кіровоградської області, вартість робіт – 1 800,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 днів.
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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 03.03.2016
1. Частина нежитлової окремо розташованої одноповерхової будівлі складу
№ 3 (інв. № 1031001) площею 260,0 м2 за адресою:Луганська обл., смт Новоайдар,
пров. Сінний, 7а. Переможець – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт».
2. Нежитлове вбудоване приміщення площею 17,9 м2 на першому поверсі
п’ятиповерхової будівлі (інв. № 10310004) за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Свердлова, 275. Переможець – ТОВ Агентство по нерухомості
«Дісконт».
3. Нежитлове вбудоване приміщення площею 14,9 на другому поверсі п’ятипо
верхової адміністративної будівлі за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ,
вул. Свердлова, 275. Переможець – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт».
4. Нежитлове вбудоване приміщення першого поверху в п’ятиповерховій будівлі ліцею (інв. № 10310008) площею 25,55 м2 за адресою: Луганська обл., Попаснянський р-н, м. Попасна, вул. Леніна, 140. Переможець – ТОВ Агентство по
нерухомості «Дісконт».
5. Приміщення адміністративної будівлі Центру відділення поштового зв’язку
№ 7 (інв. № 1890) площею 74,7 м2 за адресою: Луганська обл., смт Новопсков,
вул. Леніна, 55. Переможець – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 02.03.2016
Ураховуючи досвід учасників конкурсу з оцінки майна, їх кваліфікацію, кількість
виконаних звітів про оцінку майна, запропоновану вартість виконання робіт, термін
виконання робіт з оцінки майна відповідно до критеріїв (основних і додаткових) визначення переможця конкурсу згідно з Положенням про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ № 2075 від 31.12.2015, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, комісія одноголосно ухвалила визнати переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення оцінки об’єктів приватизації та оренди таких суб’єктів
оціночної діяльності:
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Ком
панія» по об’єкту – окремому індивідуально визначеному майну – нежитловій будівлі літ. А -3 загальною площею 1 080,4 м2, просп. Шевченка, 3б, м. Червоноград,
Львівська область, (визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні разом із земельною ділянкою), термін виконання
робіт – 3 календарних дні, вартість робіт – 3 500,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по об’єкту – окремому індивідуально визначеному майну – групі інвентарних об’єктів у складі: насос РП-12,5
(3 шт.), насос Д200-90 (2 шт.), насос ЕЦВ 12-160 (3 шт.), насос ЕЦВ 12-25, насос
120-100, насос ЕЦВ 120-160, вул. Промислова, 4, м. Червоноград, Львівська область, (визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом
продажу на аукціоні), термін виконання робіт – 3 робочих дні; вартість робіт –
1 400,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по об’єкту – окремому індивідуально визначеному майну – групі інвентарних об’єктів у складі: плита
газова 3-камфорна (20 шт.), вул. Промислова, 4, м. Червоноград, Львівська
область, (визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації
шляхом продажу на аукціоні), термін виконання робіт – 3 робочих дні, вартість
робіт – 750,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 25.02.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта – частини нежилого приміщення (поз. 2-10) площею
11,0 м2 другого поверху будівлі літ. А відділу статистики у Борщівському районі за
адресою: вул. Степана Бандери, 19а, м. Борщів, Борщівський р-н, Тернопільська
обл., що перебуває на балансі Головного управління статистики у Тернопільській
області, визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі його
в оренду регіональним відділенням. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 400,00
грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта – приміщення магазину № 23 загальною площею
156,2 м2 за адресою: вул. Грушевського, 85, смт Скала-Подільська, Борщівський
р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Хмельницької філії Концерну
«Військторгсервіс», визнано ТОВ «ЕКФ «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою
передачі його в оренду регіональним відділенням. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 300,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта – частини нежитлових приміщень першого поверху навчального корпусу з готелем слухачів факультету підвищення кваліфікації (корпус
11) загальною площею 221,1 м2 (літ. «О», позиції: зал їдальні (9) – 84,5 м2; підсобне
приміщення (10) – 8,7 м2; підсобне приміщення (11) – 4,6 м2; холодильна камера
(12) – 7,1 м2; умивальник (13) – 2,4 м2; туалет (14) – 1,2 м2; підсобне приміщення
(15) – 6,6 м2; душова (18) – 2,1 м2; кладова (19) -5,5 м2; посудомийка (20) – 13,2 м2;
кухня (21) – 25,8 м2; роздаточна (22) – 19,0 м2; коридор (LVI) – 8,7 м2; умивальник
(LVII) – 1,3 м2; туалет - (LVIII) – 1,1 м2; умивальник (LIX) – 1,3 м2; туалет (LX) – 1,1 м2;
туалет (LXI) – 26,9 м2) за адресою: вул. Львівська, 11а, м. Тернопіль, що перебувають на балансі Тернопільського національного економічного університету, визна
но ТОВ «ЕКФ «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі його в оренду
регіональним відділенням. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 300,00 грн, строк
виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта – гідротехнічних споруд ставка площю 9,7275 га, що
не увійшли до статутного капіталу КСП «Агрофірма «Явір», але передані на баланс
СТОВ «Ранок», за адресою: с. Кушлин, Кременецький р-н, Тернопільська обл. ви
знано ТОВ фірму «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
майна для розрахунку орендної плати з метою передачі його в оренду регіональним відділенням. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 200,00 грн, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта – частини приміщень ремонтно-механічної майстерні
(літ. Б поз. 1-11, 1-12) площею 82,7 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебувають на балансі Тернопільського обласного управління водних
ресурсів, визнано Тернопільську торгово-промислову палату. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі його в оренду регіональним відділенням. Вартість виконання робіт з
оцінки – 1 000,00 грн, строк виконання робіт – 4 календарних дні.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта – частини нежитлових приміщень першого
поверху загальною площею 22,2 м2, у т. ч.: 1,6 м2 площі спільного користування
за адресою: вул. Шевченка, 23, м. Монастириська, Монастириський р-н, Тернопільська обл., що перебувають на балансі Тернопільської дирекції Українського
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», визнано ТОВ «ЕКФ
«Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі його в оренду регіональним
відділенням. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 350,00 грн, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта – пакета акцій розміром 96,129 % статутного капіталу
Публічного акціонерного товариства «Тернопільський радіозавод «Оріон» (код за
ЄДРПОУ 22607719) за адресою: вул. 15 Квітня, 6, м. Тернопіль, 46023, визнано
ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
пакета акцій ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон», що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону. Вартість виконання
робіт з оцінки – 86 000,00 грн, строк виконання робіт – 20 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 03.03.2016
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 142,6 м2 у господарському корпусі, що обліковується
на балансі Головного управління Держсанепідслужби у Хмельницькій області, за
адресою: Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Лісова, 1а визнано ПП «Агентство
нерухомого майна «Гудвіл». Вартість робіт з оцінки – 1 800,00 грн (без урахування
ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди –
приміщення загальною площею 13,98 м2 (у т. ч. площа загального користування – 2,78 м2) на другому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на
балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області, за адресою:
Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Миру, 36 визнано ТОВ «Поділля-Експерт».
Вартість робіт з оцінки – 1 500,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору
оренди – приміщення загальною площею 51,8 м2 у будівлі колишнього побуткомбінату, що обліковується на балансі ДНЗ «Теофіпольський професійний
аграрно-промисловий ліцей», за адресою: Хмельницька обл., Теофіпольський
р-н, смт Базалія, вул. Б. Хмельницького, 1 визнано ПП «ТЗК-Експерт». Вартість
робіт з оцінки – 1 690,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5
календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору
оренди – приміщення загальною площею 87,9 м2 у будівлі колишнього побуткомбінату, що обліковується на балансі ДНЗ «Теофіпольський професійний
аграрно-промисловий ліцей», за адресою: Хмельницька обл., Теофіпольський
р-н, смт Базалія, вул. Б. Хмельницького, 1 визнано ПП «ТЗК-Експерт». Вартість
робіт з оцінки – 1 690,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5
календарних днів.
5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – приміщення площею 13,9 м2 (у т. ч. площа загального користування – 0,7 м2) у будівлі
відділення поштового зв’язку, що обліковується на балансі Хмельницької дирекції
УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Плужне,
вул. Жовтнева, 1 визнано ПП «ТЗК-Експерт». Вартість робіт з оцінки – 1 880,00 грн
(без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
6. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди –
приміщення площею 12,4 м2 на четвертому поверсі адміністративної будівлі, що
обліковується на балансі Хмельницького обласного управління водних ресурсів,
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 29 визнано ФОП Аврамчука І. В.
Вартість робіт з оцінки – 1 500,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
7. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – приміщення площею 10,8 м2 на другому поверсі адміністративної будівлі, що
обліковується на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області, за адресою: Хмельницька обл., м. Красилів, вул. Булаєнка, 6а визнано ТОВ
«Поділля-Експерт». Вартість робіт з оцінки – 1 500,00 грн (без урахування ПДВ),
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
8. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – приміщення площею 15,0 м2 на другому поверсі адміністративної будівлі, що
обліковується на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області, за адресою: Хмельницька обл., м. Красилів, вул. Булаєнка, 6а визнано ТОВ
«Поділля-Експерт». Вартість робіт з оцінки – 1 500,00 грн (без урахування ПДВ),
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
9. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – приміщення площею 15,0 м2 на другому поверсі адміністративної будівлі, що
обліковується на балансі Хмельницького обласного управління водних ресурсів,
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 29 визнано ПП «ТЗК-Експерт». Вартість робіт з оцінки – 1 480,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт –
5 календарних днів.
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