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видання ФДМУ на 2016 рік

«Державний інформаційний бюлетень
про приватизацію»
з додатком – газетою

«Відомості приватизації»

видання можна передплатити в усіх відділеннях зв’язку України
Необхідні дані Ви знайдете в Каталозі видань України
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Комплект у складі:
журналу «Державний інформацій
ний бюлетень про приватизацію» (укр.).
Законодавчі, нормативно-методичні та інформаційні
матеріали щодо приватизації
газети «Відомості приватизації» – додатка до «Державного інформаційного бюлетеня про
приватизацію» (укр.). Інформація про проведення процедур приватизації майна

офіційне видання Фонду
державного майна України
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121,33
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2 рази
на тиждень

Телефон редакції (044) 200-33-77.

Придбати журнал і газету вроздріб
можна в книжковому кіоску в приміщенні ФДМУ
(тел. (044) 254-31-57, моб. тел. (067) 933-69-57, Меліхова Ольга Миколаївна)

Фонд
державного
майна України
Приватизація та можливості
інвестування в Україні
www.spfu.gov.ua
Наступне число газети вийде друком 29 червня 2016 року

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

Нежитлове приміщення, вбудоване в одноповерхову будівлю з підвалом,
загальною площею 988,5 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, вул. Маршака, буд. 1, прим. 81. Приватизовано фізичною особою, яка
єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 988 087,20
грн, у т. ч. ПДВ – 164 681,20 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ
Полтавська область

Нежитлові приміщення (магазин «Наталі») загальною площею 219,4 м2
за адресою: 37673, Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Петрівці,
вул. Першотравнева, 37, що перебувають на балансі ТОВ «Агрофірма
«Миргородська» (код за ЄДРПОУ 36805165). Приватизовано фізичною особою – підприємцем за 266 144,00 грн, у т. ч. ПДВ – 44 357,33 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ ЗА
КОНКУРСОМ З ВІДКРИТІСТЮ ПРОПОНУВАННЯ ЦІНИ
ЗА ПРИНЦИПОМ АУКЦІОНУ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу за конкурсом з відкритістю
пропонування ціни за принципом аукціону
(затверджений наказом ФДМУ від 13.06.2016 № 1173)

м. Київ

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Київмашсервіс»
за адресою: 02222, м. Київ, вул. Пухівська, 4, що перебуває на балансі державного підприємства «Київмашсервіс».

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний 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.
Балансоутримувач: ПрАТ «Будівельно-монтажне управління № 53» (код
за ЄДРПОУ 01037137).
Адреса балансоутримувача: 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 заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 2 952,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації в сумі 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, одержувач – РВ ФДМУ по Київській області.
Аукціон в електронній формі буде проведено ПАТ Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.
net.ua) 15 липня 2016 року. Час початку торгів – 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 для участі в аукціоні – 11 липня 2016
року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до
18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044)
200-25-40.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єктів державної власності
1. 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
область, м. Червоноград, вул. С. Бандери, 4.

Відомості про об'єкт: будівля розташована в наближеній до центральної
частини м. Червонограда, 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 будівлі – 2 017 300,00 грн, вартість земельної ділянки – 1 154 373,00 грн, ПДВ –
634 334,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 806 007,60 грн,
у т. ч. вартість будівлі – 2 420 760,00 грн, вартість земельної ділянки –
1 385 247,60 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить 380 600,76 грн вноситься на рахунок № 37316080000840 в ДКСУ,
МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ
20823070.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець.
Покупець має право на зміну цільового призначення земельної ділянки
відповідно до чинного законодавства.
2. Назва об'єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля загальною площею 60,4 м2 (літ. «А-1»).
Адреса об'єкта: 81300, Львівська обл., м. Мостиська, вул. Промислова,
38. Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля розташована на околиці населеного пункту. Дата побудови – 1952 рік. Висота приміщень – 2,45 м, фундаменти бутові, стіни та перегородки цегляні, перекриття дерев’яне, покрівля – шифер, підлога дощата, прорізи (дверні) дерев’яні прості, оздоблення – штукатурка, просте пофарбування, мережа електрифікації непридатна.
Будівля не використовується більше 5 років, не опалюється.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 52 500,00 грн, ПДВ – 10 500,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 63 000,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить
6 300,00 грн вноситься на рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу згідно з чинним законодавством; подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації здійснювати після повної сплати ціни продажу за згодою державного
органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001
в ГУДКСУ у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області,
ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні:11.07.2016 до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі
«Українська міжрегіональна спеціалізована» 15 липня 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 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’єктами можна за місцем їх 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).

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об'єкта: нежитлова будівля – магазин загальною площею 55,8 м2 зі
сходовою площадкою площею 20,8 м2 на першому поверсі будівлі сауни.
Адреса об'єкта: 37673, Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Петрівці,
вул. Жовтнева, 120б.
Балансоутримувач: ТОВ Агрофірма «Миргородська» (код за ЄДРПОУ
36805165).
Адреса балансоутримувача: 37673, Полтавська обл., Миргородський р-н,
с. Петрівці, вул. Радянська, 16.
Відомості про об’єкт: об’єкт приватизації являє собою окремо розташовану будівлю загальною площею 55,8 м2, яка межує з територією підприємства. Рік побудови – 1993. Фундамент – цегла, щебінь; підлога – лінолеум;
вікна дерев’яні; внутрішнє оздоблення – шпалери, керамічна плитка; електрика, газопостачання наявні.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 21 320,00 грн, ПДВ – 4 264,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 25 584,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
у встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу
об’єкта приватизації; у встановлений договором купівлі-продажу строк прийняти об’єкт приватизації; подальше використання об’єкта покупець вирішує
самостійно; питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирі-
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шує самостійно в межах чинного законодавства після набуття права власності
на об’єкт; не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної ціни продажу; надавати продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов
договору; обов’язки покупця, передбачені договором, зберігають свою дію для
осіб, які придбають об’єкт приватизації у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань; подальше відчуження об’єкта приватизації
можливе лише за умови збереження для нового власника всіх зобов’язань по
договору виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта приватизації
зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на
об’єкт приватизації подати державному органу приватизації копії документів,
що підтверджують його право власності; договори про подальше відчуження
об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі,
підлягають нотаріальному посвідченню; відсутність погодження державним
органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою
для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.
Грошові кошти у розмірі 2 558,40 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код
за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба
України, МФО 820172, р/р № 37318055009476.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку
проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ
від 09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про
включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на
участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж,
затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами)
Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по
Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у
Полтавській області, МФО 831019, р/р № 37185500900001.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею
«Українська міжрегіональна спеціалізована» (https://аuction.uisce.com.
ua.) 15 липня 2016 року. Час початку торгів – 10.30, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Заява на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт
Товарної біржи «Українська міжрегіональна спеціалізована» https://аuction.
uisce com.ua.
Термін приймання заяв – до 11 липня 2016 року включно.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем
його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по
Полтавській області за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн.
409, 418, тел.: (0532) 56-35-55, 2-24-86.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єктів державної власності
1. 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: код за ЄДРПОУ 33982500, ПП «Пластранс», адреса:
Рівненська обл., м. Рівне, вул. А. Мельника, 2, кв. 2.
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’єднані від зовнішніх мереж.
Сходова площадка влаштована на рівні першого поверху, перекриття площадки залізобетонне, влаштоване на металевому каркасі. 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.
Грошові кошти в розмірі 2 640,00 грн, що становить 10 % від початкової
ціни продажу об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805
Державної казначейської служби України м. Київ, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.

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

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва
(державна форма власності)
Назва об’єкта незавершеного будівництва: житловий будинок.
Місцезнаходження: вул. Наливайка, 43, смт Верхнє Синьовидне,
Сколівський р-н, Львівська обл.
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 3,0 х 3,0 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 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 незавершеного будівництва, вносяться на рахунок
№ 37316080000840, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області,
код за ЄДРПОУ 20823070; банк одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
З об'єктом можна ознайомитися за адресою: вул. Наливайка, 43,
смт Верхнє Синьовидне, Сколівський р-н, Львівська обл.
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва:
завершення будівництва протягом 5 років без збереження первісного
призначення об’єкта; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта; питання землекористування покупець вирішує
самостійно з органами місцевого самоврядування відповідно до вимог 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 15 липня 2016 року
Філією «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа
аукціонних центрів» (електронна адреса: Filia.lac.nmac@ukr.net). Час

22 червня 2016 року

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 сплачує
послуги нотаріуса.
2. 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: код за ЄДРПОУ 33982500, ПП «Пластранс», адреса:
Рівненська обл., м. Рівне, вул. А. Мельника, 2, кв. 2.
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’єднані 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.
Грошові кошти в розмірі 2 173,20 грн, що становить 10 % від початкової
ціни продажу об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805
Державної казначейської служби України м. Київ, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
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 сплачує
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.
Кінцевий термін приймання заяв: 18 липня 2016 року включно до 17.15.
Аукціон в електронній формі буде проведено 22 липня 2016 року
Українською універсальною біржею (www.uub.com. ua). 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 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 на електрону адресу Української універсальної біржі: 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 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.
Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Одержати додаткову інформацію можна за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня,
77, тел.: (0362) 63-58-19, 26-25-56.

початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 11 липня 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 на електронну адресу Філії «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна
мережа акціонних центрів»: Filia.lac.nmac@ukr.net.
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).

2. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища,
забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови
об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
3. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання
об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій
він розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з
чинним законодавством України.
4. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації
згідно з чинним законодавством.
5. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення
будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання
умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали,
відомості, документи тощо про виконання умов договору.
6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (або його частини) в період чинності зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється
після повної сплати ціни продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором
зобов’язань, які не виконані покупцем на момент відчуження, відповідальності за
їх невиконання, встановленої законодавством і договором купівлі-продажу.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 53 140,92 грн, що становить 10 % від початкової ціни об'єкта та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться:
одержувач – РВ ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643,
р/р № 37319044008539, МФО 820172, Державна казначейська служба
України, м. Київ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 15.07.2016
Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових
пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні,
у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії
документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на
електрону адресу Української Універсальної біржі 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 заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а
також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв – 11.07.2016 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій
області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для
довідок 51-86-60. Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального
відділення ФДМУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

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

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний 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 серединній 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 без урахування ПДВ – 13 490,00 грн, ПДВ – 2 698,00 грн.
Початкова ціна об’єкта 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.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 1 618,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37313019011911, одержувач – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код
за ЄДРПОУ 14037372, банк одержувача – Державна казначейська служба
України м. Київ, МФО 820172.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37187501900001, одержувач – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код
за ЄДРПОУ 14037372, банк одержувача – ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 11 липня 2016
року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 15 липня 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 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 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 (з
внесеними змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місце його розташування 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.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва державної власності – двоквартирного
житлового будинку разом із земельною ділянкою, на якій він
розташований
Назва об'єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – двоквартирний житловий будинок разом із земельною ділянкою, на якій
він розташований.
Балансоутримувач: перебував на балансі ліквідованого ВАТ «Цукровий
завод «Хрещатик».
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Місцезнаходження об'єкта: провул. Буковинський, 2, смт Кострижівка
Заставнівського району,Чернівецька обл.
Відомості про об'єкт: об’єкт незавершеного будівництва – двоквартирний
житловий будинок разом із земельною ділянкою, на якій він розташований,
з відсотком готовності 3 % являє собою котлован під будівництво житлового будинку розміром 12,0 х 7,0 м та глибиною 3,5 – 4,0 м. Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не огороджений та не охороняється.
Земельна ділянка розташована в центральній частині селища. Район розташування об’єкта характеризується добре розвиненою інфраструктурою.
Поруч адміністративний центр села.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0811 га, кадастровий № 7321555400:01:004:0050, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
Початкова ціна об'єкта приватизації без урахування ПДВ – 47 124,00 грн
(сорок сім тисяч сто двадцять чотири гривні 00 копійок), у т. ч.: ціна об’єкта
незавершеного будівництва – 17 668,00 грн (сімнадцять тисяч шістсот
шістдесят вісім гривень 00 копійок), ціна земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва, – 29 456,00 грн (двадцять
дев’ять тисяч чотириста п’ятдесят шість гривень 00 копійок) без ПДВ, ПДВ
для об’єкта приватизації – 9 424,80 грн (дев’ять тисяч чотириста двадцять
чотири гривні 80 копійок).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 56 548,80 грн
(п’ятдесят шість тисяч п’ятсот сорок вісім гривень 80 копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Можлива зміна первісного призначення за умови дотримання вимог
Земельного кодексу України.
2. Завершити будівництво об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства і дотриманням норм в сейсмічних районах України протягом п’яти років з моменту підписання акта приймання-передання об’єкта незавершеного

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

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

будівництва разом із земельною ділянкою та ввести його в експлуатацію.
3. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища,
забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови
об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
4. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання
об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій
він розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з
чинним законодавством України.
5. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації
згідно з чинним законодавством.
6. 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.
7. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (або його частини) в період чинності
зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється
після повної сплати ціни продажу виключно за погодженням з продавцем із
забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої законодавством і договором
купівлі-продажу.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 5 654,88 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться:
одержувач – РВ ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643,
р/р № 37319044008539, МФО 820172, Державна казначейська служба
України, м. Київ.

Аукціон в електронній формі буде проведено 15.07.2016
Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових
пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25
вересня 2015 року за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на електрону адресу Української Універсальної біржі: 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 заяви на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв – 11.07.2016 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій
області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для
довідок 51-86-60.
Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

групи Ж без урахування ПДВ – 122 674,00 грн (сто двадцять дві тисячі шістсот сімдесят чотири гривні 00 копійок), ціна земельних ділянок, на яких розташований об’єкт групи Ж, – 52 845,00 грн (п’ятдесят дві тисячі вісімсот сорок п’ять гривень 00 копійок).
ПДВ – 35 103,80 грн (тридцять п’ять тисяч сто три гривні 00 копійок).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 210 622,80 (двісті десять тисяч шістсот двадцять дві гривні 80 копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Питання про подальше використання об’єкта покупець вирішує самостійно.
2. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог природоохоронного законодавства під час експлуатації об’єкта.
3. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання
об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, покупець зобов’язаний здійснити державну реєстрацію права власності
нерухомого майна, що входить до складу об`єкта приватизації, в тому числі
державну реєстрацію права власності на земельні ділянки в установленому
законодавством порядку.
4. Подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням у порядку, що затверджується ФДМУ.
5. Покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні
контролю за виконанням умов, надавати необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов як шляхом запитів до покупця щодо
виконання умов, так і шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації до моменту підписання акта підсумкової перевірки.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 21 062,28 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться:
одержувач – РВ ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643,

р/р № 37319044008539, МФО 820172, Державна казначейська служба
України, м. Київ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 15.07.2016
Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових
пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні,
у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії
документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на електрону адресу Української Універсальної біржі: 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 заяви на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв – 11.07.2016 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій
області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для
довідок 51-86-60.
Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

КОНКУРСИ З відбору розробників документації із землеустрою
ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору виконавців робіт із
землеустрою для проведення робіт із землеустрою з метою
визначення кадастрового номера земельної ділянки
під об’єктом приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки
під об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці).
 Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи А  – єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства – фірми «Оризон-Транс» за адресою: Черкаська обл., м. Сміла,
вул. Промислова, 13.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований
комплекс нежитлових будівель, що була надана в постійне користування
колишньому державному підприємству – фірмі «Оризон-Транс», площею
1,1764 га (Державний акт на право постійного користування землею від
11.12.2003 № 85, серія II-ЧР № 002853).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
21.01.2013 № 74 «Про перелік об’єктів державної власності групи А, що
підлягають приватизації» зі змінами, вимоги п. 6 ст. 120 Земельного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно отримати після проведення робіт із
землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про реєстрацію
земельної ділянки.
Умови конкурсу: претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до
РВ ФДМУ по Черкаській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс
з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та
дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою
(додаток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ
(для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують
відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством
до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про
його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у
якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку
пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати
замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із
землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) для
фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору
виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається
в календарних днях.
Останній день подання конкурсної документації – 14.07.2016.
Конкурс відбудеться 22.07.2016 об 11.00 у РВ ФДМУ по Черкаській
області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205.

Продаж об’єктів групи Е
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності,
т. 200-35-29
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж державного пакета акцій приватного акціонерного
товариства «Авіакомпанія «Горлиця» на аукціоні
Найменування: державний пакет акцій приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Горлиця» у кількості 9 423 466 штук, що становить
35,69 % статутного капіталу товариства.
Місцезнаходження: 02154, м. Київ, Русанівська набережна, 16,
тел. (044) 295-40-32, факс (044) 295-40-32.
Код за ЄДРПОУ 30369224.
Розмір статутного капіталу: 26 400,8 тис. гривень.
Основний вид діяльності (за КВЕД): 68.20 Надання в оренду власного чи
орендованого нерухомого майна.

№ 49-50 (965-966)

Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ
по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн.
410; телефон для довідок (0472) 37-26-61.

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки
до продажу земельних ділянок державної власності, на яких
розташовані об'єкти незавершеного будівництва,
що підлягають 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’єкти землеустрою:
 1. Незавершене будівництво прибудови до 108-квартирного
житлового будинку для роботи з дітьми за адресою: Чернігівська обл.,
Прилуцький р-н, смт Ладан, вул. Заводська, 30.
Об’єкт – одноповерхова будівля з червоної цегли розміром 10,0 х 2,7 м.
Комунікації відсутні. Розмір земельної ділянки визначається у ході робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
06.03.2000 № 452 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку».
 2. Незавершене будівництво магазину «Універсам» за адресою:
Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт Ладан, вул. Миру, 19а.
Об’єкт – каркас будівлі з залізобетонних колон площею 42,0 х 30,0 м. На
відстані 20,0 м від об’єкта дорога з твердим покриттям. Розмір земельної
ділянки визначається у ході робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
20.09.2002 № 1665 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку».
 3. Незавершене будівництво цегельного заводу за адресою:
Чернігівська обл., смт Варва, вул. Зарічна, 80.
Об’єкт – корпус розміром 90,0 х 24,0 м зі збірного залізобетону кроком
6,0 м, частково залишились стінові панелі та дах. Котельня – залізобетонна
будівля, стінові панелі та цегляна кладка частково зруйновані, дах перекритий
залізобетонними плитами. Каналізаційна насосна станція – будівля з червоної цегли розміром 3,0 х 3,0 м, дах перекритий залізобетонними плитами.
Розмір земельної ділянки визначається у ході робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
21.03.2003 № 463 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення
робіт із землеустрою:
документація із землеустрою, зокрема проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки; позитивний висновок державної експертизи (у
разі необхідності її проведення), витяг з Державного земельного кадастру
про земельну ділянку, інші матеріали та документи, необхідні для продажу
земельної ділянки.
Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою:
конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт
із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окре-

Номінальна вартість пакета акцій – 9 423 466 (дев’ять мільйонів чотириста двадцять три тисячі чотириста шістдесят шість) гривень.
Початкова ціна продажу пакета акцій – 9 558 961 (дев’ять мільйонів
п’ятсот п’ятдесят вісім тисяч дев’ятсот шістдесят одна) гривня.
Площа земельної ділянки, на якій розташоване господарське товариство: немає.
Засоби платежу: грошові кошти.
Показники економічної діяльності за останні три роки
Показник
Баланс активів і пасивів, тис. грн
Рентабельність, %

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 14.06.2016
За результатами конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
щодо виготовлення документації із землеустрою для підготовки до продажу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти державної власності –
окреме індивідуально визначене майно – будівля колишньої їдальні площею
1 331,6 м2 за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Кірова, 50а
та незавершене будівництво лазні на 10 місць, за адресою: Житомирська
обл., Овруцький р-н, с. Заріччя, вул. Поліська, 38 переможцем конкурсу визнано ТОВ «Кадастровий центр» (13300, Житомирська обл., м. Бердичів,
вул. Володимирська, 10, к. 2).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою для підготовки до продажу
земельної ділянки державної власності, на якій розташований
об’єкт, що підлягає приватизації, що відбувся 14.06.2016
За результатами конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
щодо виготовлення документації із землеустрою для підготовки до продажу
земельної ділянки, на якій розташований об’єкт державної власності групи
Д – незавершене будівництво цеху № 45 Черкаського державного заводу
телеграфної апаратури, за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 1 переможцем визнано приватне підприємство «Геотоп-Сервіс».

Показники господарської діяльності станом на 31 березня 2016 р.
Показник

Значення показника

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

8

Балансова вартість основних фондів, тис. грн

13 685,9

Первісна вартість основних фондів, тис. грн

23 659,8

Знос основних фондів, тис. грн

9 973,9

2013 р.

2014 р.

2015 р.

Знос основних фондів, % від основних фондів

42,2

18 350,0

2 182,0

14 669,7

Дебіторська заборгованість, тис. грн

511,6

–

–

–

18 253,2

2 008,7

1 4472,5

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

-181,7

-16 244,5

-985,6

Обсяг реалізованої продукції, тис. грн

1 060,8

897,3

1 136,2

Вартість власного капіталу, тис. грн

мий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою,
затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11 № 1420); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають
відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про
присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із
землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за
наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути
зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і
матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на
обробку персональних даних (додаток 4 до Положення про конкурсний відбір
виконавців робіт із землеустрою , затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11
№ 1420) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі
з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається
в календарних днях.
Останній день подання конкурсної документації – 14.07.2016.
Конкурс відбудеться 21.07.2016 о 10.00 в РВ ФДМУ по Чернігівській
області за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 305.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ
по Чернігівській області. Місцезнаходження комісії: м. Чернігів, просп.
Миру, 43, каб. 305, РВ ФДМУ по Чернігівській області. Телефон для довідок (0462) 67-63-02.

Кредиторська заборгованість, тис. грн
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки, природоохоронного обладнання та споруд, інформація
про сплату екологічних зборів та платежів (у разі їх наявності):

22 червня 2016 року

176,8
відсутні

4
Умови аукціону.
Аукціон з продажу державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Горлиця» буде проведений у Фонді
державного майна України 21 липня 2016 року об 11.00 за адресою:
м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303, 3-й поверх.
Реєстрація учасників аукціону буде проводитись у день проведення аукціону з 10.00 до 10.50 за місцем проведення аукціону.
В аукціоні мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями
об’єктів приватизації згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного майна».
Аукціон буде проводитися відповідно до Порядку здійснення підготовки до приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, інших господарських організацій і
підприємств, заснованих на базі об‘єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або за її межами, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 22 травня 2012 року № 723
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 2012 року за
№ 937/21249 (далі – Порядок).
Заява на участь в аукціоні за встановленою формою (додаток до Порядку)
та документи, що додаються до заяви, подаються до Фонду державного
майна України за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 (поштою або
у скриньку для вхідної кореспонденції на першому поверсі Фонду державного майна України). Заява подається у трьох примірниках.
Кінцевий строк приймання заяв на участь в аукціоні – 15 липня 2016
року.
Грошові кошти у розмірі 10 % початкової вартості продажу пакета акцій,
що становить відповідно 955 896,1 (дев’ятсот п’ятдесят п’ять тисяч вісімсот
дев’яносто шість) гривень 10 коп., перераховуються заявником окремим
платіжним дорученням на рахунок № 37316021000058 в Державній казна-

чейській службі України м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945,
одержувач коштів – Фонд державного майна України.
Реєстраційний внесок у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 (сімнадцять) грн, та кошти під
час розрахунків за придбаний пакет акцій перераховуються на рахунок
№ 37183500900028 в Державній казначейській службі України м. Києва,
МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945, одержувач коштів – Фонд державного майна України.
До участі в аукціоні не допускаються юридичні особи та фізичні особи,
визначені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна», а саме: юридичні особи, власником більш як 25 відсотків
акцій (часток, паїв) яких є держава Україна; юридичні особи, власником
будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою
України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною Радою України
державою-агресором; органи державної влади; працівники державних органів приватизації; державні господарські об’єднання, державні холдингові
компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства; особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що
не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним
шляхом; особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб,
кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в
цій частині, або є пов’язаними особами таких осіб: юридичні особи чи пов’язані
з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України
державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до
законодавства; фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або
стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства.

Також не допускаються до участі в аукціоні особи, щодо яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня
2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою на участь в аукціоні подаються: інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються
державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) відповідно до Закону України
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; для потенційних покупців – фізичних
осіб – довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий
стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.
Потенційні покупці – юридичні особи зобов’язані подати державному органу приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасників.
Відповідальність за достовірність, повноту поданого документа та
обов’язок довести своє право на придбання об’єктів державної власності
покладається на покупця.
Ознайомитися з приватним акціонерним товариством «Авіакомпанія
«Горлиця» можна в робочі дні за його місцезнаходженням: 02154, м. Київ,
Русанівська набережна, 16.
З питань реєстрації учасників аукціону звертатися до Фонду державного майна України, Управління конкурсного продажу та біржової діяльності
Департаменту приватизації за телефонами: (+38044) 200-35-29, 200-3656, 200-32-29 у робочі дні з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю та у передсвяткові
дні – з 9.00 до 16.45).
Продовження рубрики на стор. 10

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

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТОВ «Київоб- РВ ФДМУ по
лпреса»
Київській області
ТОВ «Київоб- РВ ФДМУ по
лпреса»
Київській області

Ринкова
Ринкова
Спеціальна
Спеціальна
Спеціальна
ринкова

Спеціальна

Спеціальна

30.06.16
30.06.16
30.06.16
30.06.16

30.06.16

30.06.16

30.06.16

30.06.16

15 Частина нежитлового приміщення площею 6,0 м2 у буТОВ «Київоб- РВ ФДМУ по
дівлі автостанції «Миронівка» за адресою: Київська обл.,
лпреса»
Київській обм. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 2а, що перебуласті
ває на балансі ДП «Київпассервіс»
16 Частина нежитлового приміщення площею 15,0 м2
ТОВ «Київоб- РВ ФДМУ по
автостанції «Тараща» за адресою: Київська обл., м. Талпреса»
Київській обраща, вул. Б. Хмельницького, 75, що перебуває на
ласті
балансі ДП «Київпассервіс»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
17 Приміщення № 170 площею 10,4 м2 та приміщення
ТОВ «Інтер- РВ ФДМУ по
№ 174 площею 8,2 м2 на 3-му поверсі пасажирського
авіа»
Київській обтермінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
ласті
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
18 Частина приміщення № 226 площею 4,0 м2 на 3-му
ТОВ «Аква- РВ ФДМУ по
поверсі термінала «D» за адресою: Київська обл.,
віта»
Київській обм. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
ласті
що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль»
19 Приміщення загальною площею 33,1 м2, а саме: приТОВ «Аеро- РВ ФДМУ по
міщення № 31 площею 23,1 м2 та приміщення № 32
хендлінг»
Київській обплощею 11,0 м2; приміщення загальною площею
ласті
59,2 м2, а саме: приміщення № 3 площею 10,7 м2,
2
приміщення № 17 площею 6,6 м , приміщення № 18
площею 18,5 м2 та приміщення № 19 площею 23,4 м2;
приміщення загальною площею 65,1 м2, а саме: приміщення № 7 площею 32,2 м2 та приміщення № 8 площею 32,9 м2 на 1-му поверсі пасажирського термінала
«D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на
балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
20 Частина приміщення № 283 площею 4,6 м2 на 2-му
ТОВ «Укра- РВ ФДМУ по
поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Киїнська
Київській обївська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт
хендлінгова ласті
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародкомпанія»
ний аеропорт «Бориспіль»
21 Частина приміщення № 285 площею 4,6 м2 на 2-му
ТОВ «Укра- РВ ФДМУ по
поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Киїнська
Київській обївська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт
хендлінгова ласті
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародкомпанія»
ний аеропорт «Бориспіль»
22 Частина твердого покриття площею 70,0 м2 (майданчик
ТОВ «Укра- РВ ФДМУ по
для засобів перонної механізації, інв. № 47573) за адреїнська
Київській обсою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний
хендлінгова ласті
аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП
компанія»
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

22 червня 2016 року

Ринкова
Ринкова
Ринкова

РВ ФДМУ по
Київській області
РВ ФДМУ по
Київській області

ТОВ «Туристична
компанія
«Музенідіс
Тревел»
ФОП Ковтун
Віта Петрівна

ТОВ «Тепло- РВ ФДМУ по
дар 2013» Київській області
ФОП Про- РВ ФДМУ по
сяник Роман Київській обЮрійович
ласті
ТОВ
«УкотеплоКиїв»

ФОП Іван- РВ ФДМУ по
ченков А. М. Київській області

Спеціальна

30.06.16
30.06.16
30.06.16
30.06.16
30.06.16
30.06.16
30.06.16

ПП «Сварог – 01»

Ринкова

ТОВ «Київоб- РВ ФДМУ по
лпреса»
Київській області

ПАТ Акціо- РВ ФДМУ по
нерний банк Київській об«Укргазласті
банк»

Ринкова

ФОП Григо- РВ ФДМУ по
ренко Ю. А. Київській області

ТОВ «Укра- РВ ФДМУ по
їнська
Київській обхендлінгова ласті
компанія»

Ринкова

ПП «Лакулл» РВ ФДМУ по
Київській області

Замовник

Ринкова

ФОП Брень РВ ФДМУ по
Н. М.
Київській області

Платник

Ринкова

РВ ФДМУ по
Київській області

23 Приміщення № 86, № 87 та № 88 площею 48,4 м2 на
3-му поверсі лабораторного корпусу АТБ (інв. № 47526)
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на
балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
24 Частина приміщення площею 1,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, що перебуває на балансі ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»
25 Нежитлове приміщення площею 17,1 м2 за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, м. Українка,
вул. Зв’язку, 1, що перебуває на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»
26 Частина нежитлового приміщення № 226 площею
3,7 м2 на 3-му поверсі терміналу «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
27 Нежитлове приміщення площею 73,99 м2 за адресою:
Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 150, що перебуває на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ
«Укрпошта»
28 Частина приміщення площею 65,0 м2 котельні за адресою: Київська обл., Бородянський р-н, смт Немішаєве,
вул. Технікумівська, 4, що перебуває на балансі Національного університету
29 Нежитлове приміщення площею 288,0 м2 цеху № 3
за адресою: Київська обл., м. Бровари, Промвузол,
що перебуває на балансі ДП «Завод порошкової металургії»
30 Частина нежитлової будівлі площею 520,0 м2 газової
котельні за адресою: Київська обл., смт Гостомель,
вул. Автодорожня, 1, що перебуває на балансі ДП
«Антонов»
31 Площадка з твердим покриттям загальною площею
2 000,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Кагарлик,
вул. Фрунзе, 103, що перебуває на балансі Обухівського міжрайонного управління водного господарства

30.06.16

Ринкова
Ринкова
Ринкова
Ринкова Ринкова
Спеціальна

Спеціальна

31.05.16

Компанія
«Тюрк Хава
Йолларі
А.О.»

Ринкова

ФОП Сидо- РВ ФДМУ по
ренко В. В. Київській області
ТОВ «Ренте- РВ ФДМУ по
ка Юкрейн» Київській області

Ринкова

12 Частина асфальтованого майданчика площею 6,0 м2 на
пристанційній території автостанції «Українка» за адресою: Київська обл., м. Українка, вул. Юності, 4, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс»
13 Частина асфальтованого майданчика площею 6,0 м2 на
пристанційній території автостанції «Кагарлик» за адресою: Київська обл., м. Кагарлик, вул. Незалежності, 15,
що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс»
14 Частина асфальтованого майданчика площею 6,0 м2 на
пристанційній території автостанції «Тараща» за адресою: Київська обл., м. Тараща, вул. Б. Хмельницького,
75, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс»

РВ ФДМУ по
Київській області

Ринкова

11 Частина асфальтованого майданчика площею 10,0 м2
за адресою: Київська обл., м. Тараща, вул. Б. Хмельницького, 75, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс»

Ринкова

31.05.16

10 Частина асфальтованого майданчика площею 50,0 м2
за адресою: Київська обл., м. Яготин, вул. Привокзальна, 19, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс»

АПП «Полтава»

Назва об’єктів

30.06.16

Дата
оцінВид
вартості

Замовник

Ринкова

9

Платник

Ринкова

8

Ринкова

7

31.05.16

30.06.16

Нежитлове приміщення площею 19,6 м2 за адресою:
Київська обл., м. Тетіїв, вул. Цвіткова, 6, що перебуває
на балансі Київської дирекції УДППЗ «Укрпошта»
Частина нежитлового приміщення № 1.1.3 площею
7,7 м2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D»
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Приміщення № 3.1.32 площею 10,3 м2 на 3-му поверсі
пасажирського термінала «D» за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»
Частина нежитлового приміщення площею 10,0 м2
за адресою: Київська обл., смт Димер, вул. Косарева,
22, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс»

30.06.16 31.05.16

6

30.06.16

Нежитлове приміщення – будівля свинарника площею 688,9 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари,
вул. Андрєєва, 2

30.06.16

5

30.06.16 30.06.16

4

30.06.16

3

30.06.16

2

30.06.16

1

Назва об’єктів

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
Нежитлове приміщення площею 18,7 м2 за адресою:
ПАТ «Дер- РВ ФДМУ по
Київська обл., Вишгородський район, с. Козаровичі,
жавний
Київській обвул. Чапаєва, 1, що перебуває на балансі Київської обощадний
ласті
ласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»
банк України»
2
Нежитлове приміщення площею 17,1 м на другому
ФОП Турчак РВ ФДМУ по
поверсі учбового корпусу № 9 за адресою: Київська
В. М.
Київській обобл., м. Біла Церква, вул. Героїв Чорнобиля, 3а, що пеласті
ребуває на балансі Білоцерківського національного
аграрного університету
Нежитлове приміщення площею 44,0 м2 за адресою:
ФОП Михай- РВ ФДМУ по
Київська обл., Бородянський р-н, смт Немішаєве,
ленко Л. П. Київській обвул. Технікумівська, 4, що перебуває на балансі Відласті
окремленого підрозділу Національного університету
біоресурсів і природокористування «Немішаївський
агротехнічний коледж»
Нежитлові приміщення та споруди площею 871,0 м2
ТОВ «Жуля- РВ ФДМУ по
за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Чорнонилісбуд»
Київській обвола, 7
ласті

30.06.16

№
з/п

№
з/п

Дата
оцінВид
вартості

Продовження таблиці

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

РВ ФДМУ по
Київській області

РВ ФДМУ по
Київській області

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області
конкурсну документацію, яка 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), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також
строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений
в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову
оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається
претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток
4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду
у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних
організаціях оцінювачів тощо).
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, що містяться в
конверті, до відділу кадрової роботи та організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Київській області не пізніше ніж за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ,
вул. С. Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 07.07.2016 об 11.00 за адресою: м. Київ,
вул. С. Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, телефон для довідок 200-25-36.

ЛУГАНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки об’єктів оренди
 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (кімн.
409) площею 36,6 м2 на четвертому поверсі п’ятиповерхової будівлі
навчально-виробничого корпусу (інв. № 10320001). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Центральний, 17
(колишній Радянський). Балансоутримувач: ДНЗ «Сєвєродонецьке вище
професійне училище» (код за ЄДРПОУ 02540479). Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016. Платник: ТОВ
«Хімтрейд Україна».
 2. Найменування об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення площею 13,7 м2 на п’ятому поверсі та частина даху площею 5,0 м2 п’ятиповерхової будівлі гуртожитку (інв. № 10300014).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., м. Рубіжне, пров.
Клубний, 12. Балансоутримувач: ВП «Рубіжанський політехнічний коледж
ім. О. Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету ім. Тараса
Шевченка». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єктів оренди для
продовження договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016. Платник: ПрАТ «МТС Україна».
 3. Найменування об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення в будинок інв. № 2020 (випробувальні кабіни № 5, 6, 7, 8, 9)
площею 275,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл.,
м. Сєверодонецьк, вул. Промислова, 24в. Балансоутримувач: ДП «Науководослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016. Платник:
ТОВ науково-виробнича фірма «Мікрохім».
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
133,55 м2 на першому поверсі будівлі їдальні (інв. № 10310006).

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
просп. Центральний, 17. Балансоутримувач: ДНЗ «Сєвєродонецьке вище
професійне училище» (код за ЄДРПОУ 02540479). Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016. Платник: ФОП
Контаміров І. Ю.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які
безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде
додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;
інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути
завірені належним чином.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
та має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних
днях, для об’єктів нерухомого майна – не більше 5 днів; для цілісних майнових комплексів – 15 – 20 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 7 липня 2016 р. о 10.00 в РВ ФДМУ по Луганській
області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв.
Дружби народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики,
організаційно-документального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ
по Луганській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 93404, Луганська
обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а. Телефон для довідок
(06452) 4-23-48.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення на першому поверсі (вестибюль) гуртожитку № 8 загальною площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Сахарова, 23.
Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
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. Сахарова,
23. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Цимбала Галина Теодозіївна.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення на першому поверсі (вестибуль) гуртожитку № 10 загальною
площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Відкрита, 1.
Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
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. Відкрита, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Цимбала Галина Теодозіївна.
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 організаційнодокументального 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 слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж
за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. 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: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 17,3 м2 на першому поверсі одноповерхової будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Яворівський р-н, с. Грушів,
буд. 590. Балансоутримувач: ЛД УДППЗ «Укрпошта». Мета проведення неза-
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лежної 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: Львівська обл., Яворівський р-н, с. Грушів, буд. 590. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ВАТ «Укртелеком».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі учбового корпусу № 5
загальною площею 25,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. С. Бандери, 28а. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: 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. С. Бандери, 28а. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.06.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «МТС Україна».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 111 загальною площею 21,0 м2 на другому поверсі будівлі аеровокзалу. 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): 30.06.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Львів-Авіахендлінг».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина технічного поверху навчального
корпусу № 2 площею 28,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Підвальна, 17. Балансоутримувач: Українська академія друкарства.
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. Підвальна, 17. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
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 організаційнодокументального 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 слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж
за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. 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: нежитлові вбудовані приміщення (кімн.
54, 55, 57, 58, 58а) загальною площею 59,3 м2 на першому поверсі 2-4-поверхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Винниченка, 30. Балансоутримувач: ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем». 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. Винниченка, 30.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Громадська організація «Американсько-український
аналітичний, культурний, інформаційний центр».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення ЛАЦ
на другому поверсі технічної будівлі об’єкта ТРЛК-1 площею 1,0 м2
та частина даху технічної будівлі об’єкта ТРЛК-1 площею 2,0 м2, загальною площею 3,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл.,
Жидачівський р-н, с. Рудківці. Балансоутримувач: Регіональний структурний
підрозділ Київський районний центр «Київцентраеро» Державного підприємства обслуговування повітряного руху України. 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:
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Рудківці. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ФОП Галамай Анатолій Іванович.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі навчального корпусу № 1 загальною площею 100,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Під Голоском, 19. Балансоутримувач: Українська академія друкарства. 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. Під Голоском, 19. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ПрАТ «МТС Україна».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 130,0 м2, а саме: частина даху площею 120,0 м2 та частина технічного поверху площею 10,0 м2 будівлі навчально-спортивного студентського комплексу «Політехнік». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. В. Стуса, 2. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: 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. В. Стуса, 2. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ПрАТ «МТС Україна».
 5. Назва об’єкта оцінки: частина даху чотириповерхової будівлі площею 40,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, пл.
Петрушевича, 2. Балансоутримувач: Львівський державний палац естетичного виховання учнівської молоді. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 26162-04 (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, пл. Петрушевича, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ПрАТ «МТС Україна».
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 6. Назва об’єкта оцінки: частина даху загальною площею 90,0 м2
будівлі адміністративного корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Замарстинівська, 167. Балансоутримувач: Екологічний коледж Львівського національного аграрного університету. 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. Замарстинівська, 167. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ «Київстар».
 7. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м2 на першому поверсі навчального
корпусу № 3. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, пл. Святого Юра,
1. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати
з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032)
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: 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, пл. Святого Юра, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.07.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Захарченко
Микола Іванович.
 8. Назва об’єкта оцінки: частини вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м2 у вестибулі на першому поверсі
навчального корпусу № 19. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Князя Романа, 1/3. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: 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. Князя Романа, 1/3. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Захарченко Микола Іванович.
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 організаційнодокументального 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.

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 на першому
поверсі будівлі штабу площею 11,3 м2 (з метою розміщення швейної майстерні). Місцезнаходження об’єкта: вул. 40 років Жовтня, 10/30,
м. Кременчук, Полтавська область. Балансоутримувач: Кременчуцька виховна колонія Управління державної пенітенціарної служби України в Полтавській
області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.06.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: ФОП Михайлова В. В.
 2. Назва об'єкта: нежитлове приміщення площею 27,3 м2 (офісне приміщення). Місцезнаходження об’єкта: вул. Леніна, 36, м. Зіньків,
Полтавська область. Балансоутримувач: ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт:
ФОП Скрипаль І. В.
 3. Назва об'єкта: нежитлове приміщення кабінету Гоголівського
лісництва площею 11,6 м2 (офісне приміщення). Місцезнаходження
об’єкта: вул. Гоголя, 91, с. Великі Сорочинці, Полтавська область.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Миргородське лісове господарство». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.06.2016. 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: Громадська організація «Мисливсько-рибальське
товариство «Романівка».
 4. Назва об'єкта: нежитлове приміщення площею 48,5 м2 (з метою розміщення торговельного об’єкта). Місцезнаходження об’єкта:
пров. Спартака, 4, м. Карлівка, Полтавська область. Балансоутримувач: ПД
УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.06.2016. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні
для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Коломієць Л. Ф.
 5. Назва об'єкта: нежитлове приміщення площею 47,4 м2 (з метою
розміщення перукарні). Місцезнаходження об’єкта: вул. Республіканська,
87, м. Кременчук, Полтавська область. Балансоутримувач: Професійнотехнічне училище № 6 м. Кременчук. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки:
30.06.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по
Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Андрусенко С. М.
 6. Назва об'єкта: нежитлові приміщення площею 78,8 м2 (з метою розміщення відділення банку). Місцезнаходження об’єкта: вул.
Воздвиженська (Леніна), 63, м. Зіньків, Полтавська область. Балансоутримувач:
Гадяцька об’єднана Державна податкова інспекція Головного управління ДФС
у Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.06.2016. 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 «Полтава-банк».
 7. Назва об'єкта: об’єкт державної власності групи А – нежитлова будівля загальною площею 442,9 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул.
Ярослава Мудрого, 34, м. Лубни, Полтавська область. Балансоутримувач:
Територіальне управління Державної судової адміністрації України в
Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом
продажу на аукціоні. Запланована дата оцінки: 30.06.2016.
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.
 8. Назва об'єкта: об’єкт державної власності групи А  – нежитлова будівля загальною площею 360,0 м2. Місцезнаходження об’єкта:
вул. Старо-Троїцька, 3, м. Лубни, Полтавська область. Балансоутримувач:
Територіальне управління Державної судової адміністрації України в
Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом
продажу на аукціоні. Запланована дата оцінки: 30.06.2016. 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 фінансовобухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ
по Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 415
до 02.07.2016 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 у РВ ФДМУ по Полтавській області 07.07.2016 о 10.00 за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча
група перебуває за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, 4-й поверх,
кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.
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: нежитлове приміщення площею 25,5 м2 (з метою розміщення торговельного об’єкта). Місцезнаходження об’єкта:
вул. Миру, 18, м. Комсомольськ, Полтавська область. Балансоутримувач:
ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.06.2016. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: ФОП Деняк А. В.
 2. Назва об'єкта: пакет акцій ПАТ «Луценко», що містить 1 726 848
шт. акцій та становить 24, 999 % статутного капіталу ПАТ, код за ЄДРПОУ
412292. Місцезнаходження об’єкта: с. Свічкареве, Кобеляцький р-н, Полтавська
обл. Балансоутримувач: ПАТ «Луценко». Мета оцінки: продаж на фондовій біржі. 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 «Луценко».
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 на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до
Положення); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію
про претендента (додаток 4 до Положення).
Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
(у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення
конкурсу. У своїх конкурсних пропозиціях перетендент повинен обов’зково
зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансовобухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ
по Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 415
до 08.07.2016 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 14.07.2016 о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча
група перебуває за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, 4-й поверх,
кім. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: адміністративна будівля загальною
площею 495,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Національна академія статистики, обліку та аудиту. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Полуботка, 13. 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 Вашай О. 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 об’єкт. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: операторська газової заправки площею 9,9 м2 та майданчик з бетонним покриттям площею 705,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП НВО «Потенціал-Еко».
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 Фінгерт О. Р. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 2 об’єкти. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної
ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху студентської їдальні площею 25,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Національний університет водного господарства та природокористування. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Чорновола, 49а. 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 Цимбалюк В. 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. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної
ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху гуртожитку № 1 площею 53,86 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний університет водного господарства та природокористування. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне,
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вул. Чорновола, 51. 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 Амбарцумян А. Г. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 приміщення. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно
до Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльності в Україні», якими передбачено провадження практичної оціночної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по
Рівненській області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» зазначити назву об’єкта,
на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III 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 7 липня 2016 року о 9.00 у РВ ФДМУ по
Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються. 01.07.2016 (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’єкта
 Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставу Медведівці
№ 1, інвентарний номер 21 (у т. ч. водовипуск, земельна дамба) площею 8,0 га, гідротехнічні споруди ставу Медведівці № 2, інвентарний
номер 22 (у т. ч. водовипуск, земельна дамба) площею 20,0 га, розташовані на території Медведівської с/р Бучацького району Тернопільської
області в межах населеного пункту, що перебувають на балансі Державного
підприємства «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта оцінки: с. Медведівці,
Бучацький р-н, Тернопільcька область. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі
в оренду регіональним відділенням. Телефони замовника конкурсу: (0352)
52-73-77, відділ з питань орендних відносин, (0352) 52-36-38 відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77.
Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Когут Михайло Романович. Балансова залишкова вартість об’єкта
оцінки станом на 12.05.2016: 0,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
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 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 слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки, дату проведення конкурсу
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву), 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 є: інженерні споруди (гідротехнічні споруди).
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, 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційнодокументального забезпечення 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.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення оцінки державного майна
 1. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 37,0 м2 першого поверху 5-поверхової будівлі гуртожитку № 2 за адресою: м. Херсон,
вул. Леніна, 55, що перебуває на балансі ВСП «Херсонське морехідне училище
рибної промисловості Керченського державного морського технологічного університету». Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Платник: ФОП Іванович Юлія Вікторівна. Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні
договору оренди. Запланована дата оцінки 31.05.2016.
 2. Державне окреме індивідуально визначене нерухоме майно туристичної бази «Чорномор», у складі: спальних корпусів: літ. «А»,
480,4 м2; літ. «Ж, Й» по 126,0 м2; літ. «К, Л,М, Н, О, П» по 113,0 м2; літ. «Р, С, Т,
У, Ф» по 111,5 м2; літ. «Щ, Ю», по 260,9 м2; літ. «Я», 160,6 м2; літ. «А1, А2, А3»
по 160,6 м2; літ. «Ц», 47,3 м2; літ. «З», 126 м2, літ. «И», 126,0 м2, літ. «Г», 65,9 м2;
літ. «Д», 65,9 м2, літ. «Е», 65,9 м2; літ «Х», 47,3 м2; адміністративних корпусів літ.
«В1», 149,6 м2; літ. «В2», 121,4 м2; їдалень літ. «Г1-Г5», 1 293,0 м2; літ. «Є-Є5»;
літ. «Д1», 243,5 м2; кафе-закусочної літ. «Ж1-Ж7», 515,0 м2; бібліотеки літ.
«Е1»,122,5 м2; літнього кінотеатру, літ. «І1, І2», 631,0 м2; гральні дитячої літ.
«Л1», 121,4 м2; – № 14; складів літ. «М1», 67,2 м2; літ. «М2», 25,0 м2; літ. «М3»,
64,0 м2; літ. «М4», 26,9 м2; літ. «М5», 28,7 м2; літ. «М6», 9,9 м2; літ. «М7», 139,1 м2;
літ. «М8», 123,8 м2; літ. «М9», 241,5 м2; літ. «М10», 67,2 м2; електрощитової літ.
«Н1», 2,3 м2; санітарного блоку літ. «Н2», 122,4 м2; каналізаційної відкачки «Н3»,
18,0 м2; КНС «Н4»Ю, 27,0 м2; службової будівлі літ. «Н5», 122,2 м2; дизельної
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літ. «Н6», 113,9 м2; майстерні літ. «Н7», 64,9 м2; пральні літ. «Н8», 120,0 м2; туалету літ. «Н9», 7,1 м2; насосної літ. «Н10», 6,9 м2; гаража літ. «Н11», 124,5 м2;
КПП літ. «Н12», 18,9 м2; туристичного корпусу літ. «П1»,122,4 м2; службової
будівлі літ. «Р1, Р2», 71,2 м2; літ. «Р3», 125,0 м2; охоронного пункту літ. «Р4»,
42,3 м2; автостоянки літ. «Р5», 4 712,5 м2; санітарних блоків літ. «Т1», 120,0 м2;
літ. «Т2», 114,2 м2; санітарного блоку літ. «Ч», 122,0 м2; господарської будівлі літ. «Т3», 59,4 м2; № 51; більярдної літ. «У1» 125,0 м2; закусочної літ. «Ф1»,
99,6 м2; бару з майданчиком літ. «Х1, Х2», 374,7 м2; медичного пункту літ. «Х3»,
87,2 м2; танцмайданчиків № 1; № 2; огорожі № 3-5; мостіння № 6, за адресою:
Херсонська обл., Скадовський р-н, смт Лазурне, вул. Набережна, 5. Замовник:
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: Громадська
організація «Союз ветеранів «Лелека». Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні
договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.06.2016.
Звіти про оцінку мають бути прошиті (прошнуровані), пронумеровані,
скріплені підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в
запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір
суб'єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України
15.01.2015 за № 60/28190), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом
(у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4); пропозиції
щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті (не більше 5 днів для об’єктів оренди); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву
суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп.
Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та
м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225
о 9.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації, телефон для
довідок (0552) 22-44-44.

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності
 Назва об’єкта оцінки № 1: частина технічного поверху площею 12,0 м 2 та одне антено-місце адміністративної будівлі.
Балансоутримувач – Деражнянський РВ УМВСУ в Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Деражня, Майдан
Привокзальний, 6. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на
31.03.2016 – 414,96 грн. Розмір земельної ділянки – 0,256 га. Місце розташування земельної ділянки: Хмельницька обл., м. Деражня, Майдан
Привокзальний, 6. Цільове призначення земельної ділянки – землі громадської забудови. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 354 355,20
грн. Дата оцінки – 30.06.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних
днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особаплатник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею
94,0 м 2 на першому поверсі будівлі їдальні. Балансоутримувач –
Хмельницька філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта:
м. Хмельницький, вул. Майборського, 10. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова
вартість станом на 01.04.2016 – 26 797,00 грн. Дата оцінки – 30.06.2016.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП
Кисельова Наталія Олександрівна.
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення загальною площею
10,23 м2 на першому поверсі будівлі головного корпусу лікарні.
Балансоутримувач – ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 4».
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Лісова,
1. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
podil_68@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки – 112 230,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Лісова, 1.
Цільове призначення земельної ділянки – для обслуговування будівлі спеціалізованої медико-санітарної частини № 4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 32 435 592,30 грн. Дата оцінки – 31.05.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – АТ «Ощадбанк».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у запечатаному конверті з описом документів, що містяться у
конверті, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою
формою (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів,
що підтверджують право на виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу 1 Положення (за наявності);
інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (абзац
другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення); 3) конкурсна
пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000,
м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефони для довідок: (0382)
72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору з кадрової роботи,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи
зі ЗМІ РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. №1) до 2 липня 2016 року
(включно) до 17.00.
Конкурс відбудеться 7 липня 2016 року о 10.00 у РВ ФДМУ
по Хмельницькій області за адресою: 29000, м. Хмельницький,
вул. Соборна, 75.

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
3,0 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку № 1. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Шевченка,
99. Платник робіт з оцінки – ФОП Святкун В. В.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 24,3 м2 будівлі учбового
корпусу № 4. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський
національний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Чернігів, вул. Шевченка, 95. Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар»
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 6,5 м2 на
третьому поверсі будівлі гуртожитку № 3. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Козацька (колишня
50 років ВЛКСМ), 1а. Платник робіт з оцінки – ФОП Святкун В. В.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 488,3 м2
будівлі плавального басейну з допоміжними приміщеннями, у тому
числі: нежитлових приміщень першого поверху – 423,1 м2, підвального приміщення – 65,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: 8-й Навчальний центр Державної спеціальної служби транспорту.
Місцезнаходження об’єкта: м. Чернігів, вул. Мазепи, 18. Платник робіт з
оцінки – Громадська організація «Центр допомоги та реабілітації учасників АТО».
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
5,77 м2 першого поверху п’ятиповерхової адміністративної будівлі.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівська об’єднана
державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта: м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 28. Платник
робіт з оцінки – Філія ДП «Сервісно-видавничий центр» у Чернігівській області.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 23,59 м2
на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна інспекція сільського господарства в Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська
обл., м. Носівка, вул. Вокзальна, 10. Платник робіт з оцінки – ФОП Микула
С. М. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000,
м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18.
Телефакс замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення
відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів,
просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по
Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн.
320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди
(за заявою від сторонньої організації).
№ Назва об’єкта Площа,
Адреса
з/п
оцінки
м2
об’єкта оцінки
1 Нежитлове
1 199,0 м. Київ,
приміщення
вул. Здолбунівська, 2
2 Нежитлове
152,0 м. Київ,
приміщення
вул. Здолбунівська, 2
3 Частина не1,0 м. Київ,
житлового
вул. Новоприміщення
костянтинівська, 18
4 Частина не19,8 м. Київ, вул. Кіжитлового
ото, 19
приміщення
5 Нежитлове
58,44 м. Київ,
приміщення
вул. Народного
Ополчення, 9а
6 Нежитлове
18,6 м. Київ,
приміщення
вул. Нижньоюрківська, 8а
7 Частина даху
19,0 м. Київ,
та майданчик (у т. ч. вул. Академіка
9,0 та Заболотно10,0) го, 21
8 Нерухоме
14,2 м. Київ,
майно
вул. Академіка
Заболотного, 21

Платник робіт з
оцінки об’єкта
ДП «Київський державний ФОП Душенко
завод «Буревісник»
М.М.
Балансоутримувач

Орієнтовна
дата оцінки
30.06.16

ДП «Київський державний ТОВ «Еколог-Інтер» 30.06.16
завод «Буревісник»
ДП Завод «Генератор»

ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»

30.06.16

Київський національний
торговельно-економічний
університет
Військова частина 3078
Національної гвардії
України
Військова частина 3078
Національної гвардії
України
ДУС Клінічна лікарня
«Феофанія»

ПАТ «Державний
ощадний банк
України»
Військова частина
3078 Національної
гвардії України
Військова частина
3078 Національної
гвардії України
ПАТ «МТС Україна»

30.06.16

ДУС Клінічна лікарня
«Феофанія»

БО «Фонд медико- 30.06.16
соціальної допомоги»

31.05.16
31.05.16
30.06.16

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№ Назва об’єкта Площа, Адреса об’єкта
Балансоутримувач
з/п
оцінки
м2
оцінки
1 Нежитлове
116,0 м. Київ, бульв. ДП «Державний науковоприміщення
Л. Українки, дослідний та проектно26, літ. «А»
вишукувальний інститут
«НДІпроектреконструкція»
2 Нежитлове
137,4 м. Київ, просп. Національний авіаційний
приміщення
Комарова, 1, університет
корпус № 1
3 Частина не2,0 м. Київ,
Національна академія
житлового
вул. Пугачова, державного управлінприміщення
12/2
ня при Президентові
України
4 Частина не5,0 м. Київ,
НТУУ «Київський
житлового
вул. Політех- політехнічний інститут»
приміщення
нічна, 12, корпус № 12
5 Частина даху
17,2 м. Київ, вул. Національний
І. Кудрі, 31а університет «КиєвоМогилянська академія»
6 Будівля та за- 213,03 м. Київ,
Національний технічний
бетонований
(у т. ч. вул. Політех- університет України «КПІ»
майданчик
38,4 та нічна, 41
174,63)
7 Частина не54,0 м. Київ,
Київський гідрогеологожитлового
вул. Автотран- меліоративна експедиція
приміщення
спортна, 6
8 Нежитлове
29,1 м. Київ,
ДП «УНД і ПК інститут
приміщення
вул. Костянти- будівельних матеріалів та
нівська, 68
виробів «НДІБМВ»
9 Частина не3,0 м. Київ,
Національний універсижитлового
вул. Блакитно- тет біоресурсів і прироприміщення
го, 10
докористування України
10 Частина не3,0 м. Київ,
Національний універсижитлового
вул. Блакит- тет біоресурсів і прироприміщення
ного, 4
докористування України
11 Частина не3,0 м. Київ,
Національний універсижитлового
вул. Блакит- тет біоресурсів і прироприміщення
ного, 8
докористування України
12 Частина не8,0 м. Київ, вул. Г. Національний універсижитлового
Родимцетет біоресурсів і прироприміщення
ва, 7а
докористування України
13 Частина не6,0 м. Київ, вул. Г. Національний універсижитлового
Родимцетет біоресурсів і прироприміщення
ва, 7б
докористування України
14 Нежитлове
5,0 м. Київ,
Центральний госпіталь
приміщення
вул. Бердичів- МВС України
ська, 1
15 Частина даху
10,0 м. Київ, вул. Г. Національний універсиРодимцетет біоресурсів і прирова, 1а
докористування України
16 Частина даху
19,5 м. Київ,
Національний універсивул. Ломоно- тет біоресурсів і приросова, 63
докористування України
17 Частина даху
5,0 м. Київ,
Національний універсивул. Героїв
тет біоресурсів і прироОборони, 11 докористування України
18 Нежитлове
53,3 м. Київ,
ДП «Національний центр
приміщення
вул. Василь- Олександра Довженка»
ківська, 1
19 Частина не13,63 м. Київ, просп. ДП «Укрсервіс Мінжитлового
Перемоги, 14 трансу»
приміщення

Платник робіт з Орієнтовна
оцінки об’єкта
дата оцінки
ФОП Шостак В. В. 31.05.16

ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»

31.05.16

ФОП Куренков
Д. В.

31.05.16

ФОП Киричик Є. І. 31.05.16

ПрАТ «МТС Україна» 31.05.16
ТОВ «КиївфудСервіс»

31.05.16

ТОВ «Модеренс»

31.05.16

ФО Горохова О. В. 30.06.16
Благодійний фонд
«Голосіївська ініціатива 2020»
Благодійний фонд
«Голосіївська ініціатива 2020»
Благодійний фонд
«Голосіївська ініціатива 2020»
Благодійний фонд
«Голосіївська ініціатива 2020»
Благодійний фонд
«Голосіївська ініціатива 2020»
ФОП Чемерис К. С.

30.06.16

ТОВ «лайфселл»

30.06.16

ТОВ «лайфселл»

30.06.16

ТОВ «лайфселл»

31.05.16

30.06.16
30.06.16
30.06.16
30.06.16
31.05.16

ФОП Крюков Д. С. 30.06.16
ПАТ «Українська за- 30.06.16
лізниця»

№ 49-50 (965-966)
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 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
№ Назва об’єкта
з/п
оцінки

Площа,
м2

1 Нежитлове приміщення

14,2

2 Частина нежитлового приміщення

41,1

3 Нежитлове приміщення

22,1

4 Нежитлове приміщення

16,6

5 Нежитлове приміщення

34,0

6 Частина нежитлового приміщення – об’єкта
культурної
спадщини
7 Нежитлове приміщення

10,0

8 Частина нежитлового приміщення
9 Нежитлове приміщення
10 Нежитлове приміщення
11 Нежитлове приміщення
12 Частина нежитлового приміщення
13 Частина даху
14 Частина нежитлового приміщення – об’єкта
культурної
спадщини

43,1

Адреса
об’єкта
оцінки
м. Київ,
вул. Желябова, 8
м. Київ,
вул. Васильківська, 1,
корпус № 6
м. Київ,
просп. Повітрофлотський, 31
м. Київ,
вул. Ломоносова, 33/43

Балансоутримувач

Платник робіт з Орієнтовна
оцінки об’єкта дата оцінки

Київський національний ФОП Ягодка А. А. 31.03.16
економічний університет
ім. В. Гетьмана
ДП «Національний центр ТОВ «Аргентум» 30.04.16
Олександра Довженка»
Київський національний ПАТ КБ «Приуніверситет будівництва ватбанк»
та архітектури

31.05.16

Національний інститут
раку МОЗ України

Релігійна грома- 31.03.16
да УПЦ парафії
мучеників і безсрібників Косьми і
Доміана
м. Київ,
ДП виробниче об’єднання ТОВ «Інженерний 31.05.16
вул. Гармат- «Київприлад»
центр «Навітел»
на, 2
м. Київ,
Київський національний ФОП Шквира Т. А. 30.06.16
просп. Пере- економічний університет
моги, 54/1
ім. В. Гетьмана
м. Київ,
вул. Обсерваторна, 25
м. Київ,
вул. Дегтярівська, 49г
м. Київ,
вул. Клавдієвська, 24

ДП «Державне спеціаТОВ «Сиция»
30.06.16
лізоване видавництво
«Техніка»
10,0
ДВНЗ «Київський націо- ФОП Шквира Т. А. 31.05.16
нальний економічний університет ім. В.Гетьмана»
91,0
Київський професійний ПП «Боллід»
30.06.16
ліцей будівництва і комунального господарства
(ПТУ № 19)
370,3 м. Київ,
Київський професійний ТОВ НВФ «Рута» 30.06.16
вул. Білиць- енергетичний ліцей (ПТУ
ка, 38б
№ 28)
152,4 м. Київ,
Київський професійний ТОВ НВФ «Рута» 30.06.16
вул. Білиць- енергетичний ліцей (ПТУ
ка, 38б
№ 28)
1,0 м. Київ,
ДП виробниче об’єднання ФОП Очеретян
30.06.16
вул. В. Геть- «Київприлад»
О. В.
мана, 3
2,0 м. Київ,
ДП «Готель «Україна»
ТОВ «Дабл-Ю Нет 31.05.16
вул. ІнститутУкраїна»
ська, 4
1,0 м. Київ,
ДЗ «Республіканська
ФОП Олійник
31.03.16
вул. Ю. Коцю- клінічна лікарня МОЗ
В. О.
бинського, 9 України»

Конкурси відбудуться 6 липня 2016 року о 15.00 у РВ ФДМУ по
м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-32.
Документи приймаються до 12.30 30 червня 2016 року за адресою:
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-32.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний
об’єкт оцінки окремо. Претенденти, що подали документи на конкурсний
відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 6 липня 2016 року».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.

Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 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 конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки нежитлове приміщення (частина
нежитлового приміщення) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки частина даху та технічного поверху є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв
мобільних операторів та рекламних носіїв.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки нежитлове приміщення – об’єкт
культурної спадщини (частина нежитлової будівлі – об’єкта культурної спадщини) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять культурну цінність.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди з метою визначення ринкової вартості
державного майна для розрахунку орендної плати,
що відбувся в 25.02.2016
Переможцем конкурсу визнано:
ПП «Форкіс-Н» на об’єкти оренди:
1) металевий модуль-1 площею 491,5 м2, що перебуває на балансі ДП
«Миколаївський морський торговельний порт», за адресою: м. Миколаїв,
вул. Громадянський узвіз, 1/8. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
укладення договору оренди. Вартість робіт – 1 000,00 грн без урахування
ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні;
2) гідротехнічні споруди рибогосподарських технологічних водойм, у т.
ч: гребля довжиною 120,0 м (ставок «Поплавський водозбірник», верхній);
водопропускна труба довжиною 10,0 м (ставок «Поплавський водозбірник»,
верхній); гребля довжиною 232,0 м («Ставок № 6», нижній, нагульний); донний водоспуск («Ставок № 6», нижній, нагульний), що перебувають на
балансі ДП «Укрриба», за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський р-н,
с. Киселівка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди. Вартість робіт – 12 000,00 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 10 календарних днів;
ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на об’єкти оренди:
1) нежитлові приміщення адміністративно-побутового корпусу площею
441,9 м2; нежитлові приміщення гаража на 50 автомашин площею 698,5 м2,
що перебувають на балансі ДП «Миколаївський морський торговельний
порт», за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/9. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладання договору оренди. Вартість робіт – 1 500,00 грн
без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні;
2) гідротехнічні споруди рибогосподарських технологічних водойм, у т.
ч: контурна та дві роздільні дамби, водонапуск, водовипуск, частина скидного та водопостачального каналів виросткового ставу № 18 площею 4,5 га;
контурна та дві роздільні дамби, водонапуск, водовипуск, частина скидного та водопостачального каналів ставу № 19 площею 5,2 га; контурна та дві
роздільні дамби, водонапуск, водовипуск, частина скидного та водопостачального каналів ставу № 20 площею 10,0 га, що перебуває на балансі ДП
«Укрриба», за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Центральне.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Вартість робіт – 12 500,00 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт –
5 календарних днів;
3) гідротехнічні споруди рибогосподарських технологічних водойм пло-

щею 60,0 га, у т. ч: контурна дамба, водовипуск (ставок водопостачальний
«Знаменський»); контурна дамба, роздільна дамба, водовипуск, обвідний
канал (ставок зростальний «Знаменський»); контурна дамба – 2 шт., роздільна дамба – 2 шт., водовипуск – 2 шт., водонапуск – 2 шт. (ставок мальковий «Знаменський»); контурна дамба – 9 шт., роздільна дамба – 9 шт., водовипуск – 9 шт., водонапуск – 9 шт. (ставок нерестовий «Знаменський»),
на балансі ДП «Укрриба», за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський р-н,
с. Знам’янка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди. Вартість робіт – 11 000,00 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 календарних днів;
ТОВ «Центр-Приват-Експерт» на об’єкти оренди:
1) нежитлове приміщення площею 20,1 м2 другого поверху двоповерхової
будівлі, що перебуває на балансі ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект», за адресою: м. Миколаїв, просп. Жовтневий, 42а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою укладення договору оренди. Вартість робіт – 850,00 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 календарних днів;
2) нежитлове приміщення першого поверху адмінбудівлі площею 18,3 м2,
що перебуває на балансі Головного управління статистики у Миколаївській
області, за адресою: Миколаївська обл., м. Баштанка, вул. Ювілейна, 89.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Вартість робіт – 1 200,00 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт –
5 календарних днів;
ПЕП «Візаві» на об’єкти оренди:
1) приміщення № 15 (кладова) площею 13,1 м2 у будівлі БСТЗ-200,
що перебуває на балансі ДП «Спеціалізований морський порт «Октябрьск»,
за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 29. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою укладення договору оренди. Вартість робіт – 800,00 грн без
урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні;
2) нежитлові вбудовані приміщення площею 58,6 м2 одноповерхової будівлі, що перебувають на балансі Миколаївської дирекції УДППЗ «Укрпошта»,
за адресою: Миколаївська обл., смт Березнегувате, вул. Леніна, 8. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою укладення договору оренди. Вартість робіт – 1 200,00
грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні;
3) частину асфальтобетонного замощення площею 54,7 м2, що перебуває на балансі ГУ ДСНС України у Миколаївській області, за адресою:
м. Миколаїв, вул. Привольна, 136б. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Вартість робіт – 950,00 грн без урахування
ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарні дні;
ТОВ «Експерт-Південь» на об’єкт оренди – гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної водойми – ставку «Болгарка» площею
274,59 га, у т. ч: контурна дамба; донний водовипуск; рибоуловлювач;
паводковий водоскид; меліомережа, що перебувають на балансі ДП
«Укрриба», за адресою: Миколаївська обл., Березанський р-н, с.Суходіл.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Вартість робіт – 10 000,00 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 календарних днів;
ПП «КФ «Снейл» на об’єкт оренди – 1/5 частину металевої труби та частину асфальтобетонного замощення площею 10,0 м2, що перебувають на
балансі 14 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Миколаївській області, за адресою:
Миколаївська обл., смт Доманівка, вул. Пастера, 52. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість робіт – 800,00 грн
без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 календарних днів;
ФОП Полупаненко М. М. на об’єкт оренди – частину приміщення першого
поверху площею 14,54 м2 п’ятиповерхової будівлі головного корпусу, що перебуває на балансі ДЗ «СМСЧ № 2 МОЗ України», за адресою: Миколаївська
обл., м. Южноукраїнськ, вул. Миру, 3. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість робіт – 1 000,00 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 календарні дні.
ФОП Пашинова Т. В. на об’єкт оренди – частину холу першого поверху
площею 6,75 м2 п’ятиповерхової будівлі головного корпусу, що перебуваює
на балансі ДЗ «СМСЧ № 2 МОЗ України», за адресою: Миколаївська обл.,
м. Южноукраїнськ, вул. Миру, буд. 3. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість робіт – 900,00 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 календарні дні.
Продовження рубрики на стор. 11

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

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

Назва органу
управління

Балансоутримувач
(код ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)

1 Державне агентство 25592421, Державне підприємство «Укрриба», 04050,
рибного господар- м. Київ, вул. Тургенєвська, 82а, тел. (044) 486-07-91
ства України

найменування

реєстровий номер майна

Група інвентарних об’єктів – гідротехнічні споруди, а саме:
став № 1, Ківерцівський р-н, смт Цумань;
став № 2н, Ківерцівський р-н, смт Цумань;
став № 2в, Ківерцівський р-н, смт Цумань;
став № 3, Ківерцівський р-н, смт Цумань;
зимувальні стави Цумань, смт Цумань;
стави дільниці Олика, Ківерцівський р-н, смт Олика;
став Лісовий, Ківерцівський р-н, с. Берестяне;
ст. Богуславка, Ківерцівський р-н, смт Цумань;
ст. Зимувальні № 2, Ківерцівський р-н, смт Цумань;
ст. Путилівський;
ст. Гайковий, Ківерцівський р-н, смт Цумань;
виросні стави Олика, Ківерцівський р-н, смт Олика

25592421.15.ААЕЖАГ673;
25592421.15.ААЕЖАГ677;
25592421.15.ААЕЖАГ678;
25592421.15.ААЕЖАГ682;
25592421.15.ААЕЖАГ607;
25592421.15.ААЕЖАГ689;
25592421.15.ААЕЖАГ650;
25592421.15.ААЕЖАГ631;
25592421.15.ААЕЖАГ645;
25592421.15.ААЕЖАГ663;
25592421.15.ААЕЖАГ638;
25592421.15.ААЕЖАГ595

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява на оренду
місцезнаходження

загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Волинська обл., Ківецівський р-н, смт Цумань, с. Берес–
1 650 000,00
2 роки 364 дні
Для рибогосподарської
тяне, смт Олика, с. Башлики (Дубищенська с/р), с. Задіяльності
лісоче та с. Горянівка (Дідичівська с/р)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ ФДМУ по
Волинській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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 освіти і 39568620, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ,
науки України
вул. Дзержинського, 2/4, тел. (056) 745-55-96
2 Міністерство освіти і 02070737, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Днінауки України
продзержинськ, вул. Дніпробудівська, 2, тел. (05695) 5-13-89
3 Міністерство освіти і 2070743, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий
науки України
університет», м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19,
тел. (056) 744-62-19
4 Міністерство інфра- 25771603, ДД УДППЗ «Укрпошта», м. Дніпропетровськ, просп. Дмитра
структури України Яворницького, 62, тел. (067) 400-22-09

найменування

реєстровий номер майна

Частина нежитлового вбудованого приміщення
Частина нежитлового вбудованого приміщення
Нежитлове вбудоване приміщення

39568620.1.ААААЖЖ170

Нежитлові вбудовані приміщення

Інформація відсутня
02070743.2.ЮПЛИХА118

21560045.400.АААЖЖА103

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
місцезнаходження
загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинсько2,0
26 404,00
1 рік
го, 2/4
м. Дніпродзержинськ, вул. Дніпробу8,5
32 175,00
2 роки 364 дні
дівська, 2
м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 17
126,8
1 320 495,00
2 роки 11 місяців

Дніпропетровська обл., Царичанський р-н,
смт Царичанка, вул. Театральна, 16/2

51,7

62 814,00

1 рік

мета використання
Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів

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».

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

2
3

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалежною максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 оцінкою без урахування ПДВ, грн
строк оренди
Фонд державного
33348385, ДП «Київпассервіс»
Нежитлове приміщення на 1-му поверсі автостанції «Миронівка»; 33348385.13.ЖЯВЯИН021 Київська обл., м. Миронівка,
28,0;
158 601,00;
2 роки 11 місяців
Торговельний об’єкт з продажу непродовольчих товарів;
майна України
нежитлове приміщення на 1-му поверсі автостанції «Миронівка»;
вул. 40-річчя Перемоги, 2а
31,2;
176 727,00;
ательє, що здійснює побутове обслуговування населення;
нежитлове приміщення на 2-му поверсі автостанції «Миронівка»
26,3
148 972,00
перукарня, що здійснює побутове обслуговування населення
Міністерство інфра- 22919784, Київська обласна дирекція УДППЗ Нежитлове приміщення
21560045.1000.
Київська обл., Обухівський р-н,
33,4
184 400,00
1 рік
Офіс
структури України
«Укрпошта»
ВЦЛГФС060
м. Українка, вул. Зв’язку, 1
Державна пенітенці- 25800486, Білоцерківське училище проНежитлове приміщення на 2-му поверсі триповерхового навчаль- 25800486.1.СГГФШД862 Київська обл., м. Біла Церква,
25,9
91 600,00
2 роки 11 місяців
Торговельний об’єкт з продажу продовольчих та неарна служба України фесійної підготовки персоналу Державної
ного корпусу
вул. Петра Запорожця, 333
продовольчих товарів без права продажу алкогольних,
кримінально-виконавчої служби України
тютюнових виробів та товарів підакцизної групи
Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

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

№ 49-50 (965-966)

22 червня 2016 року

8
ЛЬВІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти і науки України
2 Міністерство оборони України

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

найменування

02071010, Національний університет «Львівська політехніка», 79013, м. Львів, вул.
С. Бандери, 12, тел.(032) 237-49-93
08006864, Державне підприємство Міністерства оборони України «Львівський завод збірних конструкцій», 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 222, тел.: 262-38-87, 262-39-03

реєстровий номер майна

Частина вбудованого на першому поверсі навчаль 02071010.5.ЦЛЯЮСЕ045
ного корпусу № 5 НУ «Львівська політехніка»
Нежитлове вбудоване приміщення в арматурному 08006864.1.БПШКЦС018
відділенні цеху металоконструкцій

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
місцезнаходження загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
м. Львів,
2,0
38 300,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовул. С. Бандери, 28а
станом на 30.04.2016
вольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
м. Львів, вул. Горо52,8
168 000,00
2 роки 364 дні
Розміщення виробництва металевих дверей, вікон
доцька, 222
станом на 31.03.2016

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 об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на
право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ПОЛТАВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Полтавській 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)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна вартість майна за неза- максимально мож- мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Державна пенітенціар- 08680649, Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство Крюківської виправної колонії Управління державної пенітен Нежитлове приміщення вироб- 08680649.56.ЧЦЦКАУ390 вул. Миру, 4, с. Божківське, Пол380,0
434 300,00
2 роки 11 місяців Розміщення молокона служба України
ціарної служби України в Полтавській області», вул. Миру, 4, с. Божківське, Полтавський р-н, Полтавська обл., 38734, тел. 55-45-03
ничого модуль-корпусу
тавський р-н, Полтавська обл.
приймального пункту
найменування

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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
№
Назва органу управління
з/п
1 Державна служба статистики України
2 Державна казначейська
служба України
3 Міністерство інфраструктури України

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

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна за незалежзагальна площа, м2
ною оцінкою, грн
02362227.1.АААДЕЖ226 Сумська обл., м. Глухів,
21,3
–
вул. Шевченка, 13
37784555.1.АААДЕВ926
Сумська обл., м. Конотоп,
132,5
–
вул. Братів Лузанів, 48
21560045.1900.АААЖЕЖ804 Сумська обл., смт Красно12,1
14 620,00
пілля, вул. Сумська, 5
станом на 31.03.2016
реєстровий номер майна

02362227, Головне управління статистики у Сумській області, 40481, м. Суми, вул. Супруна, Нежитлові приміщення
16, тел. (0542) 25-05-25
37784555, Конотопське управління Державної казначейської служби України Сумської області, Нежитлові приміщення
41615, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 48, тел. (0542) 25-21-18
22981300, Сумська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку
Нежитлове приміщення
«Укрпошта», 40003, м. Суми, площа Привокзальна, 5, тел. (0542) 77-52-49

максимально можливий
строк оренди
2 роки 364 дні

місцезнаходження

мета використання
Розміщення офіса

2 роки 360 днів

Розміщення благодійного фонду

1 рік

Здійснення торгівлі непродовольчими товарами

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».

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Тернопільській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалежмісцезнаходження
майна
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
1 Міністерство освіти і науки 05408102, Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя, Частина приміщення вестибуля поз. ІІ на першому поверсі навчаль- 05408102.1.УЛХИНЦ056 вул. Курбаса, 13,
2,0
8 050,00
України
46001, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, тел.: (0352) 25-49-83, 25-29-46
ного корпусу № 1 Технічного коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя
м. Тернопіль

№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

максимально можлимета використання
вий строк оренди
2 роки 11 місяців Розміщення кавово-снекового
апарата

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (каб. 603), РВ ФДМУ по Тернопільській 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».

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Хмельницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу управління
з/п

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

1 Міністерство оборони
України
2 РВ ФДМУ по Хмельницькій
області
3 РВ ФДМУ по Хмельницькій
області
4 Державне агентство
водних ресурсів України

найменування

35123594, Хмельницька філія Концерну «Військторгсервіс»,
Приміщення в будівлі магазину
тел. (0382) 64-01-83
02898152, РВ ФДМУ по Хмельницькій області, тел. (0382) 72-09-45 Приміщення в адміністративній будівлі
02898152, РВ ФДМУ по Хмельницькій області, тел. (0382) 72-09-45 Вбудовані приміщення на третьому поверсі
адміністративної будівлі
05446893, Хмельницьке обласне управління водних ресурсів,
Частина площадки для стоянки автомобілів
м. Хмельницький, вул. Соборна, 29, тел. (0382) 79-57-98

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
33689922.5.АААААЖ798 вул. Ярослава Мудрого, 37, м. Славута,
144,7
212 050,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу неХмельницька обл.
продовольчих товарів
2898152.1.АААДКЕ273 вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013
6,22
24 183,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
2898152.1.АААДКЕ273 вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29000

47,24

183 669,00

2 роки 11 місяців

Розміщення творчої спілки

05446893.53.ПШШТ197 м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого
(Толбухіна), 11

700,0

89 185,00

2 роки 11 місяців

Розміщення стоянки для автомобілів

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

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалежною максимально можливий
мета використання
площа, м2
оцінкою, грн
строк оренди
37716092, Ніжинське управління Державної казначейської служби України Чернігівської області, Нежитлове приміщення 37716092.1.ПГЮБГС088 Чернігівська обл., м. Ніжин, пл. Ма92,6
72 228,00
2 роки 364 дні
Розміщення складу непродовольчих
16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, пл. Марії Заньковецької, 4, тел.: (04631) 2-06-09, 2-35-72 будівлі гаража
рії Заньковецької, 4
товарів
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

Назва органу упраління

1 Державна казначейська
служба України

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, у п’ятницю – до 16.00
(крім вихідних), РВ ФДМУ по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462)77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі
надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
м.

КИЇВ

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1
2
3
4

Назва органу управління
Державна служба геології та
надр України
Державна служба геології та
надр України
Державна служба геології та
надр України
Державне агентство автомобільних доріг України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
14308279, Казенне підприємство «Кіровгеологія», м. Київ, вул. Кіквідзе, 8/9,
тел. 285-06-33
14308279, Казенне підприємство «Кіровгеологія», м. Київ, вул. Кіквідзе, 8/9,
тел. 285-06-33
14308279, Казенне підприємство «Кіровгеологія», м. Київ, вул. Кіквідзе, 8/9,
тел. 285-06-33
05416892, Державне підприємство – Український державний інститут з проектування об’єктів дорожнього господарства «Укрдіпродор», 03037, м. Київ,
просп. Повітрофлотський, 39/1, тел./факс (044) 249-84-83, 249-84-85

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Нерухоме майно – нежитлові приміщення 14308279.1201.ВТМНЗБ099 м. Київ, вул. Кікві- 966,7
9 365 500,00
2 роки 11 місяців
адмінбудівлі літ. «А»
дзе, 8/9
станом на 30.04.2016
Нерухоме майно – нежитлові приміщення 14308279.1205.ЕАЛНСП338 м. Київ, вул. Кікві- 507,9
4 669 960,00
2 роки 11 місяців
лабораторного корпусу літ. «1А»
дзе, 8/9
станом на 30.04.2016
Нерухоме майно – нежитлові приміщення 14308279.1201.ВТМНЗБ100 м. Київ, вул. Кікві- 342,1
2 580 080,00
2 роки 11 місяців
будівлі гаражного корпусу літ. «В»
дзе, 8/9
станом на 30.04.2016
Нерухоме майно – нежилі приміщення
05416892.1.ААААЛГ100
м. Київ, просп.
274,3
3 342 700,00
2 роки 11 місяців
першого поверху
Повітрофлотстаном на 29.02.2016
ський, 39/1
найменування

реєстровий номер майна місцезнаходження

мета використання
Розміщення офісних приміщень
Розміщення суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи
Розміщення стоянки для автомобілів
Розміщення кафе, що здійснює продаж товарів підакцизної
групи, – 63,1 м2; розміщення кафе, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи, – 211,2 м2

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого державного майна
Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: РВ ФДМУ по
Сумській області, адреса: 40035, м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Балансоутримувач об’єкта оренди: Державна фіскальна служба України.
Орган управління: Державна фіскальна служба України.
 Назва об’єкта оренди: державне нерухоме майно – нежитлове
приміщення площею 6,1 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі службового-оперативного блоку з боксом для поглибленого
огляду легкового автотранспорту митного поста «Бачівськ», що перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Сумської митниці ДФС
(далі – користувач); об’єкт оренди розташований за адресою: Сумська
обл., Глухівський р-н, траса Кіпті-Глухів-Бачівськ, 242 км + 516 м, МАПП
«Бачівськ»; вартість об’єкта оренди на 30 квітня 2016 року згідно з висновком про вартість майна становить 41 500,00 грн (сорок одна тисяча
п’ятсот грн 00 коп.).
Стартова орендна плата: місячна орендна плата, визначена на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її
розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня
1995 року № 786 (зі змінами і доповненнями) (далі – Методика), за базовий
місяць розрахунку – квітень 2016 року становить 1 383,33 грн (одна
тисяча триста вісімдесят три грн 33 коп.) без ПДВ.
Під час розрахунку використано орендну ставку у розмірі 40 %, яка передбачена Методикою для розміщення брокерських контор.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати за використання
об’єкта оренди порівняно зі стартовим розміром орендної плати.
2. Строк оренди – 2 роки 364 дні.
3. Об’єкт передається в оренду без права його приватизації та передачі в суборенду.
4. Використання об’єкта оренди – надання послуг митного брокера.

22 червня 2016 року

5. Використовувати об’єкт оренди відповідно до його призначення та
умов договору оренди.
6. Своєчасно і в повному обсязі вносити орендну плату з урахуванням
індексу інфляції.
7. Забезпечувати збереження об’єкта оренди, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати об’єкт оренди в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати об’єкт оренди в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням
нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.
8. Забезпечувати орендодавцю і користувачу доступ на об’єкт оренди з метою контролю за його використанням та виконанням умов договору оренди.
9. У разі виникнення або настання надзвичайних ситуацій, пов’язаних
з природною стихією: ураган, великий снігопад, ожеледиця тощо орендар повинен надавати своїх працівників для їх попередження та ліквідації
наслідків.
10. Своєчасно здійснювати за рахунок коштів орендаря капітальний, поточний та інші види ремонту об’єкта оренди. Ця умова не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень об’єкта оренди і не тягне за собою зобов’язання
орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень. Капітальний ремонт здійснюється тільки за погодженням з користувачем, за згодою орендодавця та
з дозволу органу, уповноваженого управляти майном.
11. Щомісяця до 15 числа орендар повинен сплачувати орендну плату за попередній місяць. На вимогу орендодавця та користувача проводити звіряння взаєморозрахунків за орендними платежами і оформляти відповідні акти звіряння.
12. Одночасно з укладенням договору орендар повинен застрахувати
об’єкт оренди на суму, не меншу, ніж його вартість за висновком про вартість,
на користь користувача, який несе ризик загибелі чи пошкодження об’єкта
оренди у порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю та
користувачу копії страхового поліса і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.
13. У разі припинення або розірвання договору орендар повинен повернути користувачу об’єкт оренди у належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу,
та відшкодувати користувачу збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря.

14. Орендар повинен здійснювати витрати, пов’язані з утриманням
об’єкта оренди. Протягом 15 робочих днів після підписання договору орендар повинен укласти з користувачем об’єкта оренди договір про відшкодування витрат користувача на утримання об’єкта оренди, надання комунальних послуг орендарю та компенсацію податку на землю відповідно до
чинного законодавства України.
15. Одночасно з укладенням договору орендар повинен внести завдаток
у розмірі місячної орендної плати, розрахованої за базовий місяць оренди.
Дані кошти будуть зараховані в оплату за останній місяць оренди.
16. Орендар несе відповідальність за дотримання правил експлуатації
інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії на об’єкті оренди згідно із
законодавством.
17. У разі зміни рахунка, назви підприємства, телефону, юридичної адреси орендар повинен повідомляти про це орендодавця у тижневий строк.
18. Компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого
учасника на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди протягом 20 календарних днів з моменту укладення договору оренди.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найбільший
розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших
умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь в конкурсі та документи, зазначені в інформації про
конкурс; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної
плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента, а саме:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній
рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу
про банкрутство; копію ліцензії претендента на провадження певного виду
діяльності, що підлягає ліцензуванню;
б) 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 –
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підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту
суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку; копію ліцензії претендента на провадження певного виду діяльності,
що підлягає ліцензуванню.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.
Документи, що подаються для участі в конкурсі, мають бути належним чином
оформлені. Помарки і виправлення в них не допускаються.
Конкурс буде проведено о 14.00 на 20-й календарний день після публікації цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у приміщенні РВ
ФДМУ по Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів – третій робочий
день до дати проведення конкурсу.
Додаткову інформацію можна отримати в відділі оренди РВ ФДМУ по
Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1 (кабінети 5, 6,
7, 8). Телефон для довідок (0542) 36-11-33.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його
розташування.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого державного майна
 І. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3,
4, 5 на 2-му поверсі 5-поверхової будівлі навчального корпусу, інв.
№ 10300010, літ. А-5, реєстровий № 02071151.27.ШЕРШХХ033, пам’ятка архітектури, загальною площею 93,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Революції,
16, що перебувають на балансі Харківського національного університету
міського господарства імені О. М. Бекетова.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку
на 11.01.2016, становить 751 900,00 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 – січень 2016 року, яка без урахування ПДВ становить
2 506,33 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, у навчальному закладі.
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 вимог чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
 ІІ. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. з № 0-1 до
№ 0-5 та з № 0-7 до № 0-20 у підвалі 5-поверхової будівлі гуртожитку,
інв. № 1032000237, літ Б-5, загальною площею 365,5 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Пушкінська, 79, що перебувають на балансі Національного
технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку
на 09.03.2016, становить 2 798 300,00 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 – березень 2016 року, яка без урахування ПДВ становить 18 655,33 грн при орендній ставці 8 %, 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 кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи.
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 вимог до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
 ІІІ. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – частина кімн.
№ 9 на 1-му поверсі 4-поверхової нежитлової будівлі, інв. № 10310001,
літ. А-4, реєстровий № 02547777.1.МРАЛЛГ002, загальною площею
10,0 м2 за адресою: м. Харків, Григорівське шосе, 56, що перебуває на балансі ДНЗ «Харківський професійний монтажно-будівельний ліцей».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку
на 30.12.2015, становить 54 700,00 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
275,41 грн при орендній ставці 6 %, 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 буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи.
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 вимог чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
 ІV. Назва об’єкта оренди: частина холу № 22 (за техпаспортом) на
1-му поверсі 11-поверхової будівлі інженерно-лабораторного корпусу,
інв. № 82166, літ. А-11, реєстраційний № 00114092.3.ЮККШГМ004, загальною площею 5,0 м2 за адресою: м. Харків, Червоношкільна набережна, 2,
що перебуває на балансі ДПВ НДІ «УКРЕНЕРГОМЕРЕЖПРОЕКТ».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку
на 24.12.2015, становить 35 800,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство енергетики та вугільної промисловості 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 180,25 грн при орендній
ставці 6 %, 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 буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи.
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 вимог до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії
такі документи:
заяву на 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 за
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки
або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного
податку (за останній звітній період) 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.
Документи від претендентів на участь у конкурсі (крім пропозиції щодо розміру орендної плати), які розглядаються на засіданні конкурсної комісії з метою
формування списку учасників, подаються за 7 робочих днів (до 13.00 останнього
дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону у конвертах 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 якій опублікована інформація
про об’єкт оренди, за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 21-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 хв.
до початку проведення конкурсу.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906.
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 Тернопільській області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна,
що відбувся 09.06.2016
За результатами засідання конкурсної комісії з підготовки та проведення конкурсу на право оренди державного майна прийнято рішення про
укладення договору оренди державного нерухомого майна – гідротехнічних
споруд Борсуки № 1 (реєстровий № 25592421.71.ААЕЖАЖ456, інвентарний
№ 0044), гідротехнічних споруд Борсуки № 2 (реєстровий № 25592421.71.
ААЕЖАЖ457, інвентарний № 0045), шлюзів (реєстровий № 25592421.71.
ААЕЖАЖ490, інвентарний № 0078), гідротехнічних споруд Передмірка № 1
(реєстровий № 25592421.71.ААЕЖАЖ474, інвентарний № 0128), водопадаючого каналу (реєстровий № 25592421.71.ААЕЖАЖ397, інвентарний № 0181),
що експлуатуються в каскаді з Борсуківськими водоймами, які розташовані
на території Борщівської сільської ради та з Передмірківською водоймою,
яка знаходиться на території Снігурівської сільської ради Лановецького району Тернопільської області, що перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба» (код за ЄДРПОУ 00994006), з єдиним учасником – ПП
«Фірма «Сазан».

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

ІНФОРМАЦІЯ
Національного університету оборони України імені Івана
Черняховського про проведення конкурсу на право оренди
нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Національний
університет оборони України імені Івана Черняховського, адреса: 03049,
м. Київ, проспект Повітрофлотський, 28.
 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення загальною площею 13,0 м2 та частина даху загальною площею
3,0 м2 за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 30, військове містечко № 29, буд інв. № 89, рік побудови – 1977. Ринкова вартість майна згідно
зі звітом про незалежну оцінку на 29.02.2016 становить 284 159,00 грн (без
урахування ПДВ).
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – лютий 2016 року становить 9 471,97 грн (без урахування ПДВ) (орендна
ставка 40 %) за умови використання об’єкта оренди для розміщення оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого мобільного зв’язку. У
подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на індекси
інфляції згідно з законодавством.
 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення загальною площею 13,0 м2 та частина даху загальною площею
3,0 м2 за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 28, військове містечко № 63, буд інв. № 10, рік побудови – 1914. Ринкова вартість майна згідно
зі звітом про незалежну оцінку на 29.02.2016 становить 286 576,00 грн (без
урахування ПДВ).
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – лютий 2016 року становить 9 552,54 грн (без урахування ПДВ) (орендна
ставка 40 %) за умови використання об’єкта оренди для розміщення оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого мобільного зв’язку. У
подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на індекси
інфляції згідно з законодавством.
Балансоутримувач: Національний університет оборони України імені
Івана Черняховського.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо експлуатації об’єктів:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно
з початковим розміром орендної плати; авансовий внесок у розмірі, не меншому, ніж дві місячні орендні плати, протягом 5 днів з моменту укладення
договору оренди; своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату з
урахуванням індексу інфляції (щомісяця не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним); відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги та компенсацію земельного податку за користування земельною ділянкою під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат
за виконаний звіт з незалежної оцінки майна окремого об’єкта; виконання
капітального та поточного ремонту орендованого майна за власні кошти
без вимоги на відшкодування; встановлення приладів обліку комунальних
послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів
з постачальними організаціями; ефективне використання об’єкта оренди
відповідно до його призначення та умов договору оренди.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й день після опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Київ,
просп. Повітрофлотський, 28 (кімн. 5)
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу та завірений печаткою (за наявності), та комплект документів,
передбачених Переліком документів, які подаються орендарем орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності, затвердженим наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201;
для учасників, які є юридичними особами: документи, що засвідчують
повноваження представника юридичної особи; засвідчені нотаріусом копії
установчих документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність)
учасника конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку від учасника конкурсу про те, що до учасника не порушено
справу про банкрутство;
для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи; свідоцтво про реєстрацію фізичної особи, як суб’єкта підприємницької діяльності;
декларацію про доходи;
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі
запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції учасників мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: за 3 робочих дні до
дати проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 10) за адресою:
м. Київ, просп. Повітрофлотський, 28 в окремому конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу, із зазначенням назви
учасника конкурсу та об‛єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач)
Контактні телефони: (044) 271-07-44, 271-09-73.

до уваги оцінювачів
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42
Продовження таблиці

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.04.2016

м. Київ

№
з/п

№ 860

Про зупинення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів

Відповідно до частини третьої статті 14 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
в Україні», якою передбачено обов’язкове підвищення кваліфікації оцінювачами за відповідними напрямами оцінки майна не
рідше одного разу на два роки НАКАЗУЮ:
1. Зупинити дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, які не виконали вимоги Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (перелік додається).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити інформування громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в «Державному інформаційному бюлетені про приватизацію»,
додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації» та на веб-сайті Фонду
державного майна України в Інтернеті.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду

Н. Лебідь
Додаток
до наказу ФДМУ
від 25.04.2016 № 860

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких зупинено
№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

1 Барановська Ірина Андріївна
2 Бєлкіна Валентина Іванівна
3
4
5
6
7
8
9
10

Бірюкова Ольга Василівна
Бойко Ігор Андрійович
Булгакова Віра Владиславівна
Вербієнко Наталія Олександрівна
Вовк Вікторія Сергіївна
Волошенко Іван Сергійович
Гарус Максим Валерійович
Гетьман Карина Миколаївна

Свiдоцтво про реєстрацію у Держав
Кваліфікаційний документ оцінювача
ному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
номер
дата видачі
навчальний заклад
6483
14-05-2008
МФ № 5835 05-04-2008 ІКЦ УТО
ЦМК № 247 01-04-2006 Інст. експ. та упр. власн.
6406
16-04-2008
МФ № 4219 01-04-2006 Інст. експ. та упр. власн.
8297
09-07-2010
МФ № 5839 05-04-2008 УКШ
8868
09-09-2011
МФ № 7458 17-04-2010 МІБ
6828
29-08-2008
ЦМК № 387 29-03-2008 Інст. експ. та упр. власн.
6566
02-06-2008
МФ № 5847 05-04-2008 МІБ
11819
05-12-2013
МФ № 5924 19-04-2008 РУЦ
6422
07-05-2008
МФ № 5794 29-03-2008 Інст. експ. та упр. власн.
725
08-07-2014
МФ № 60 05-04-2014 МІБ
6855
16-09-2008
МФ № 5927 19-04-2008 ХЦНТЕІ

№ 49-50 (965-966)

Регiон
Хмельницька обл.
м. Одеса
м. Одеса
м. Севастополь
м. Київ
м. Одеса
м. Луганськ
м. Харків
м. Одеса
м. Київ
м. Дніпропетровськ

11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Свiдоцтво про реєстрацію у Держав
Кваліфікаційний документ оцінювача
ному реєстрі оцінювачів та СОД
Прізвище, ім’я, по батькові
номер
дата видачі
номер
дата видачі
навчальний заклад
Глушко Іван Володимирович
644
06-05-2014
МФ № 61 05-04-2014 МІБ
Гончаренко Олексій Миколайович
141
17-03-2016
ЦМК № 684 21-12-2013 ІКЦ УТО
Гребенюк Володимир Володимирович
621
30-04-2014
МФ № 62-1 05-04-2014 МІБ
МФ № 62-3 05-04-2014 МІБ
МФ № 62-2 05-04-2014 МІБ
Де Нетто Антоніо Маріо
7838
19-11-2009
МФ № 5931 19-04-2008 ХЦНТЕІ
Долінська Олена Володимирівна
8568
14-01-2011
ЦМК № 566 24-04-2010 Інст.інтел.власності
Дубський Юрій Володимирович
6545
27-05-2008
МФ № 5856 05-04-2008 УКШ
Заєць Леонід Іванович
8445
06-10-2010
МФ № 7644 17-04-2010 УКШ
Закрепа Антон Вікторович
2
15-01-2015
ЦМК № 1 05-04-2014 Експерт-Л
Захарченко Олександр Михайлович
6453
07-05-2008
МФ № 5858 05-04-2008 Експерт-Сервіс
Зеленянський Віталій Васильович
6420
07-05-2008
МФ № 5798 29-03-2008 Інст. експ. та упр. власн.
Ільницький Микола Іванович
4752
12-07-2006
МФ № 4223 01-04-2006 УКШ
Індже Омер
9387
17-07-2012
МФ № 9311 07-04-2012 МІБ
Казда Денис Олегович
608
30-04-2014
МФ № 66 05-04-2014 МІБ
Карплюк Сергій Петрович
8279
08-07-2010
МФ № 7469 17-04-2010 МІБ
Кацан Надія Валентинівна
8272
08-07-2010
МФ № 7470 17-04-2010 МІБ
Кендюшенко Андрій Олексійович
8548
29-12-2010
МФ № 5940 19-04-2008 ХЦНТЕІ
Кірющенко Надія Іванівна
6557
30-05-2008
МФ № 5801 29-03-2008 Інст. експ. та упр. власн.
Коваленко Володимир Іванович
4609
16-05-2006
МФ № 4248 15-04-2006 Експерт-Сервіс
Ковчегіна Світлана Сергіївна
8269
08-07-2010
МФ № 7471 17-04-2010 МІБ
Козлов Олександр Якович
643
06-05-2014
МФ № 43 29-03-2014 ХЦНТЕІ
Конофольська Ольга Анатоліївна
4690
15-06-2006
МФ № 4256 15-04-2006 МІБ
Костін Олександр Олександрович
6070
04-12-2007
МФ № 4204 01-04-2006 Інст. експ. та упр. власн.
Кравченко Мар’яна Миколаївна
9535
10-12-2012
МФ № 8280 07-04-2012 МІБ
Краснощоков Андрій Вікторович
8397
12-08-2010
ЦМК № 560 24-04-2010 УКШ
Кривонос Аліна Миколаївна
863
17-10-2014
МФ № 71 05-04-2014 Експерт-Л
Кузенко Олена Анатоліївна
9627
28-01-2013
МФ № 4272 15-04-2006 УКШ
Кузьменко Андрій Володимирович
1380
06-07-2004
МФ 1052 24-04-2004 УКШ

Регiон
Сумська обл.
м. Київ
м. Київ
м. Київ
м. Київ
м. Харків
м. Київ
м. Одеса
м. Чернігів
м. Київ
м. Київ
м. Одеса
м. Севастополь
м. Київ
Київська обл.
м. Київ
м. Київ
м. Суми
м. Одеса
м. Київ
Волинська обл.
Херсонська обл.
м. Львів
м. Одеса
м. Запоріжжя
м. Київ
Вінницька обл.
м. Кіровоград
м. Донецьк

22 червня 2016 року
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Продовження таблиці
№
з/п
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Прізвище, ім’я, по батькові
Кулик Ігор Миколайович
Куриленко Лариса Сергіївна
Курсаніна Наталія Леонідівна
Кушнаренко Юрій Анатолійович
Левченко Ігор Миколайович
Леонова Ольга Вікторівна
Лис Людмила Борисівна
Лінькова Олена Анатоліївна
Лоза Андрій Іванович
Лозова Оксана Олексіївна
Лукашкова Інна Олександрівна
Любченко Ірина Петрівна
Макарук Іван Дмитрович
Маслова-Панченко Катерина Вячеславівна
Матійко Михайло Анатолійович
Мельникова Наталя Олександрівна
Міхневич Іван Володимирович
Назаренко Ірина Володимирівна
Никитенко Христина Валер’янівна
Новачук Олександр Іванович
Осіпов Анатолій Вікторович
Охрицька Світлана Володимирівна
Пальшков Сергій Анатолійович
Панова Марина Вікторівна
Парамонова Лариса Олексіївна
Пелагейченко Світлана Леонідівна
Петах Сергій Антонович
Петренко Наталя Андріївна
Петренко Тамара Анатоліївна
Півень Михайло Борисович
Півняк Євгеній Петрович
Плисюк Світлана Володимирівна
Подласова Тетяна Андріївна
Полторак Руслан Вікторович
Поляк Леся Анатоліївна
Польова Орина Володимирівна
Прилепський Олександр Анатолійович
Проскурнін Олександр Сергійович
Пугач Тетяна Михайлівна
Рогова Яна Олександрівна

Свiдоцтво про реєстрацію у Держав
ному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
2198
01-02-2005
7839
19-11-2009
9454
14-09-2012
596
22-04-2014
9151
30-03-2012
8520
30-11-2010
6425
07-05-2008
9252
11-05-2012
9479
28-09-2012
149
29-03-2016
1538
26-08-2004
5842
18-09-2007
6509
19-05-2008
8521
30-11-2010
1313
5489
8277
6554
9155
7148
6895
4631
599
6432
9404
8291
8305
8349
6475
6430
8304
8384
6466
228
8273
6610
9361
9281
8353
8576

02-06-2004
14-05-2007
08-07-2010
30-05-2008
06-04-2012
25-12-2008
01-10-2008
22-05-2006
24-04-2014
07-05-2008
03-08-2012
08-07-2010
19-07-2010
29-07-2010
14-05-2008
07-05-2008
19-07-2010
05-08-2010
07-05-2008
25-01-2014
08-07-2010
23-06-2008
22-06-2012
29-05-2012
29-07-2010
21-01-2011

Кваліфікаційний документ оцінювача

Регiон

номер
ЦМК № 78
МФ № 5947
МФ № 8281
МФ № 44
МФ № 7438
ЦМК № 570
МФ № 5804
МФ № 8282
МФ № 8325
МФ № 7439
МФ 1011
МФ № 4240
МФ № 5877
МФ № 4208

дата видачі
24-04-2004
19-04-2008
07-04-2012
29-03-2014
27-03-2010
24-04-2010
29-03-2008
07-04-2012
21-04-2012
27-03-2010
24-04-2004
15-04-2006
05-04-2008
01-04-2006

навчальний заклад
УКШ
ХЦНТЕІ
МІБ
ХЦНТЕІ
ХЦНТЕІ
УКШ
Інст. експ. та упр. власн.
МІБ
Львів. політех.
ХЦНТЕІ
УКШ
УКШ
УКШ
Інст. експ. та упр. власн.

м. Сімферополь
м. Харків
м. Київ
Луганська обл.
Харківська обл.
Миколаївська обл.
м. Одеса
м. Луганськ
м. Львів
м. Харків
Донецька обл.
Донецька обл.
Івано-Франківська обл.
м. Одеса

МФ № 1035
МФ № 1003
МФ № 7508
МФ № 5808
МФ № 5830
МФ № 5810
МФ № 4211
МФ № 4250
МФ № 74
МФ № 5814
МФ № 8333
МФ № 7526
МФ № 7483
МФ № 7484
МФ № 5813
МФ № 5888
МФ № 7485
МФ № 7486
ЦМК № 393
МФ № 8290
МФ № 7487
МФ № 5816
МФ № 8336
МФ № 8337
МФ № 7490
МФ № 7443

24-04-2004
24-04-2004
24-04-2010
29-03-2008
29-03-2008
29-03-2008
01-04-2006
15-04-2006
05-04-2014
29-03-2008
21-04-2012
24-04-2010
17-04-2010
17-04-2010
29-03-2008
05-04-2008
17-04-2010
17-04-2010
05-04-2008
07-04-2012
17-04-2010
29-03-2008
21-04-2012
21-04-2012
17-04-2010
27-03-2010

Експерт-Сервіс
УКШ
УКШ
Інст. експ. та упр. власн.
Львів. політех.
Інст. експ. та упр. власн.
Інст. експ. та упр. власн.
УКШ
Егіда
Інст. експ. та упр. власн.
УКШ
Експерт-Л
МІБ
МІБ
Інст. експ. та упр. власн.
УКШ
МІБ
НУВГП
УКШ
МІБ
ККН
Інст. експ. та упр. власн.
УКШ
ІКЦ УТО
МІБ
ХЦНТЕІ

м. Київ
м. Київ
Київська обл.
м. Одеса
м. Львів
м. Одеса
м. Одеса
м. Тернопіль
м. Одеса
м. Одеса
м. Донецьк
м. Київ
Закарпатська обл.
м. Дніпропетровськ
м. Одеса
м. Київ
м. Дніпропетровськ
м. Рівне
м. Київ
АРК
Волинська обл.
м. Одеса
м. Донецьк
м. Київ
Закарпатська обл.
Донецька обл.

м. Київ

№ 996

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

Н. Лебідь
Додаток
до наказу ФДМУ
від 13.05.2016 № 996

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Прізвище, ім’я, по батькові
Бондар Юлія Валеріївна
Дубовик Олег Анатолійович
Казда Денис Олегович
Карплюк Сергій Петрович
Лебідь Наталія Петрівна
Леонтьєва Альона Олексіївна

Свідоцтво про реєстрацію у Держав
ному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
11238
22-10-2013
6992
14-11-2008
608
30-04-2014
8279
08-07-2010
8356
30-07-2010
4116
02-11-2005

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
МФ № 7289
МФ № 6390
МФ № 66
МФ № 7469
163
МФ 3819
МФ № 926

дата видачі
12-12-2009
11-10-2008
05-04-2014
17-04-2010
05-07-1995
17-09-2005
07-02-2004

Регiон

навчальний заклад
УКШ
Придн. ДАБтА
МІБ
МІБ
ІКЦ УТО
УКШ
УКШ

м. Київ
м. Дніпропетровськ
Київська обл.
м. Київ
м. Київ
м. Київ

м. Київ

№ 997

Про зупинення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів

Відповідно до частини третьої статті 14 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
в Україні», якою передбачено обов’язкове підвищення кваліфікації оцінювачами за відповідними напрямами оцінки майна не
рідше одного разу на два роки НАКАЗУЮ:
1. Зупинити дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, які не виконали вимоги Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (перелік додається).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити інформування громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в «Державному інформаційному бюлетені про приватизацію»,
додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації» та на веб-сайті Фонду
державного майна України в Інтернеті.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду

Н. Лебідь
Додаток
до наказу ФДМУ
від 13.05.2016 № 997

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких зупинено
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Прізвище, ім’я, по батькові
Аніщенко Наталія Вікторівна
Біляченко Євген Анатолійович
Ваколюк Галина Миколаївна
Вітенко Олег Вячеславович
Волкова Наталя Миколаївна
Гателюк Оксана Олександрівна
Данченко Євген Костянтинович
Дзюрич Ірина Геннадіївна

Свiдоцтво про реєстрацію у Держав
ному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
5814
30-08-2007
4802
28-07-2006
8564
31-12-2010
4903
02-10-2006
4963
28-11-2006
6380
02-04-2008
4792
28-07-2006
4780
19-07-2006

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
МФ № 4285
МФ № 4289
МФ № 4291
МФ № 4293
МФ № 4294
МФ № 4295
МФ № 4304
МФ № 4305

дата видачі
13-05-2006
13-05-2006
13-05-2006
13-05-2006
13-05-2006
13-05-2006
13-05-2006
13-05-2006

Продаж об’єктів групи Е
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності,
т. 200-35-29
Продовження. Початок рубрики на стор. 3-4

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної власності
Назва об'єкта: державна частка у розмірі 15,03 % у 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 р.
Відомості про об'єкт: код за ЄДРПОУ 05390655, розмір статутного капіталу – 470 000 грн. СТОВ «Канівський інкубатор» розташоване в житловому
районі м. Канів. На території підприємства розташовані: адміністративний
будинок, інкубаторій, реалізаторська, гараж-брудер, бензосховище, гараж
спецмашин, електростанція, склад-гараж, автогараж. Фізичний стан будівель та споруд при середньому зносі більше 55 відсотків є незадовільним.
Об’єкти інженерної інфраструктури недіючі.
Основні показники фінансової діяльності
Показник
2014 р.
2015 р.
Баланс активів і пасивів, тис. грн
316,0
222,2
Рентабельність, %
–
–
Вартість власного капіталу, тис. грн
309,1
40,5
Величина чистого прибутку, тис. грн
–
–
Кредиторська заборгованість, тис. грн
6,9
181,7

22 червня 2016 року

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Руденко Сергій Григорович
Рябуха Антон Євгенович
Саверський Юрій Андрійович
Саранюк Марина Григорівна
Сіраш Андрій Віталійович
Сіренко Ігор Анатолійович
Смаровоз Олександр Юрійович
Соломко Валерій Миколайович
Спиридонов Вадим Анатолійович
Стасюк Дмитро Михайлович
Столяренко Євгенія Борисівна
Стороженко Андрій Юрійович
Тимошенко Владислав Володимирович
Тітова-Проскурніна Людмила Вікторівна
Усенко Олена Валеріївна
Феофанов Петро Георгійович
Фесенко Олена Григорівна
Хомич Олександр Олександрович
Хохряков Андрій Леонідович
Циналєвський Олексій Сергійович
Чепурко Олег Юрійович
Черномаз Світлана Олександрівна
Четвертак Анатолій Володимирович
Чоловська Валентина Петрівна
Шелудченко Володимир Віталійович
Шишко Денис Анатолійович
Шишко Юлія Михайлівна

11278

24-10-2013

9
8562
162
5860
5893
6638
1372
6481
1341
8597
6541
6670
9261

11-01-2014
30-12-2010
08-04-2016
24-09-2007
04-10-2007
02-07-2008
06-07-2004
14-05-2008
15-06-2004
21-02-2011
27-05-2008
14-07-2008
21-05-2012

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
МФ № 80
МФ № 5961
МФ № 81
МФ № 5796
МФ № 7452
МФ № 7531
МФ № 7510
МФ № 5905
МФ № 52
МФ № 5819
ЦМК № 398
МФ № 5820
МФ № 83

дата видачі
05-04-2014
19-04-2008
05-04-2014
29-03-2008
27-03-2010
24-04-2010
24-04-2010
05-04-2008
29-03-2014
29-03-2008
05-04-2008
29-03-2008
05-04-2014

Регiон

навчальний заклад
МІБ
ХЦНТЕІ
МІБ
Інст. експ. та упр. власн.
Далекс-експерт
УКШ
Експерт-Сервіс
ІКЦ УТО
ХЦНТЕІ
Інст. експ. та упр. власн.
УКШ
Інст. експ. та упр. власн.
МІБ

МФ № 8348 21-04-2012 ІКЦ УТО

м. Київ
м. Донецьк
м. Київ
Одеська обл.
АРК
Київська обл.
м. Миколаїв
м. Вінниця
Донецька обл.
Одеська обл.
Київська обл.
м. Одеса
Київська обл.
м. Київ

ЦМК № 557 24-04-2010 УКШ
м. Чернігів
МФ № 5824 29-03-2008 Інст. експ. та упр. власн. м. Одеса
МФ № 3582 14-05-2005 МІБ
Запорізька обл.
МФ № 4258 15-04-2006 Інст. експ. та упр. власн. м. Миколаїв
МФ № 4215 01-04-2006 Інст. експ. та упр. власн. м. Одеса
МФ № 5827 29-03-2008 Інст. експ. та упр. власн. м. Одеса
МФ № 1051 21-04-2004 УКШ
м. Донецьк
МФ № 5916 05-04-2008 Експерт-Л
Чернігівська обл.
МФ 1007
24-04-2004 Придн. ДАБтА
м. Дніпропетровськ
МФ № 7503 24-04-2010 УКШ
Черкаська обл.
МФ № 5968 19-04-2008 ХЦНТЕІ
м. Суми
МФ № 5970 19-04-2008 УкрАкадБізн
м. Дніпропетровськ
МФ № 8352 21-04-2012 УКШ
м. Хмельницький
МФ № 86-2 05-04-2014 УКШ
м. Київ
105 Юрчевський Євген Ігорович
632
30-04-2014
МФ № 86-1 05-04-2014 МІБ
м. Київ
106 Янова Олена Русланівна
681
27-05-2014
МФ № 87 05-04-2014 НАКККМ
м. Київ
107 Ярошевський Володимир Леонтійович
6681
14-07-2008
МФ № 5920 05-04-2008 Придн. ДАБтА
м. Дніпропетровськ
108 Ярошенко Артур Ігорович
7127
18-12-2008
МФ № 5921 05-04-2008 УКШ
м. Дніпропетровськ
Примітка: ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр» Українського товариства оцінювачів; Інст.
експ. та упр. власн. – Інститут експертизи та управління власністю; УКШ – Українська комерційна школа; МІБ – Міжнародний інститут бізнесу; ХЦНТЕІ – Харківський центр науково-технічної та економічної інформації; Експерт-Л – ТОВ «Навчально-консалтинговий
центр «Експерт-Л»; Експерт-Сервіс – Український центр післяаварійного захисту «Експерт-Сервіс»; Львів. політех. – Інститут підприємництва та перспективних технологій; Егіда – ТОВ «Агентство незалежної експертизи «Егіда»; НУВГП – Національний університет
водного господарства та природокористування; ККН – Київський коледж нерухомості; Далекс-експерт – Центр післядипломної
освіти підприємства «Далекс-Експерт»; Придн. ДАБтА – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; УкрАкадБізн – Українська академія бізнесу та підприємництва; НАКККМ – Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.

Свідоцтво про реєстрацію у Держав
ному реєстрі оцінювачів та СОД
Прізвище, ім’я, по батькові
номер
дата видачі
Лисичкіна Олена Валентинівна
6854
16-09-2008
Нагорна Валентина Михайлівна
56
17-01-2014
Нечипоренко Марина Володимирівна
6558
30-05-2008
Парамонова Лариса Олексіївна
9404
03-08-2012
Петрук Анатолій Володимирович
4424
15-02-2006
Пилипчук Олексій Володимирович
9254
11-05-2012
Поляновський Олександр Олексійович
6071
05-12-2007
Прудніков Олексій Борисович
1931
14-12-2004

Кваліфікаційний документ оцінювача

Регiон
номер
дата видачі
навчальний заклад
7
МФ № 6053
29-05-2008 Придн. ДАБтА
Дніпропетровська обл.
8
МФ № 8306
21-12-2013 ІКЦ УТО
м. Київ
9
МФ № 5586
15-12-2007 ІКЦ УТО
Донецька обл.
10
МФ № 8333
21-04-2012 УКШ
м. Донецьк
11
МФ № 677
29-11-2003 УКШ
Житомирська обл.
12
МФ № 8334
21-04-2012 УКШ
м. Житомир
13
МФ № 5454
27-10-2007 УКШ
м. Кіровоград
14
365
19-04-1997 УКШ
м. Київ
МФ 1358
19-06-2004 УКШ
15 Ромашин Геннадій Євгенович
662
16-05-2014
ЦМК № 231
12-11-2005 МІБ
Київська обл.
16 Сегеда Микита Володимирович
11673
04-12-2013
МФ № 8131
17-12-2011 ІКЦ УТО
Донецька обл.
17 Селіванов Дмитро Миколайович
3160
17-06-2005
5
02-04-1998 УАБС
м. Суми
18 Скрипнікова Ольга Вадимівна
564
16-04-2014
МФ № 31
15-03-2014 Придн. ДАБтА
м. Дніпропетровськ
19 Стаднійчук Лілія Вікторівна
11422
05-11-2013
МФ № 8217
05-10-2013 УКШ
Дніпропетровська обл.
20 Тельной Олександр Євгенович
4175
30-11-2005
МФ № 687
29-11-2003 УКШ
м. Донецьк
МФ № 914
07-02-2004 УКШ
21 Ткаченко Олена Антонівна
2850
01-10-2002
27
10-03-2000 Експерт-Л
м. Дніпропетровськ
22 Токмаков Олексій Валерійович
2413
09-03-2005
237
16-02-2000 Експерт-Л
м. Дніпропетровськ
23 Усенко Олена Валеріївна
9
11-01-2014
ЦМК № 557
24-04-2010 УКШ
м. Чернігів
24 Шелудченко Володимир Віталійович
6541
27-05-2008
МФ № 5968
19-04-2008 ХЦНТЕІ
м. Суми
Примітка: УКШ – Українська комерційна школа; Придн. ДАБтА – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; МІБ – Міжнародний інститут бізнесу; ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр» Українського
товариства оцінювачів; УАБС – Українська академія банківської справи Національного банку України; Експерт-Л – ТОВ «Навчальноконсалтинговий центр «Експерт-Л»; ХЦНТЕІ – ПрАТ «Харківський центр науково-технічної та економічної інформації».
Продовження таблиці

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.05.2016

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

№
з/п

Про поновлення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів

Заступник Голови Фонду

Прізвище, ім’я, по батькові

Свiдоцтво про реєстрацію у Держав
ному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
881
04-11-2014
10610
05-09-2013
156
07-04-2016
9198
19-04-2012
8344
29-07-2010
9073
15-02-2012
8933
01-12-2011
6535
26-05-2008
155
31-07-2015
6427
07-05-2008
8665
23-03-2011
7075
08-12-2008
618
30-04-2014

Продовження таблиці

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.05.2016

Продовження таблиці
№
з/п

навчальний заклад
Далекс-експерт
МІБ
Інст. експ. та упр. власн.
Львів. політех.
Далекс-експерт
Далекс-експерт
МІБ
Далекс-експерт

Регiон
м. Сімферополь
м. Київ
м. Вінниця
Івано-Франківська обл.
м. Сімферополь
м. Сімферополь
м. Луганськ
м. Сімферополь

Свiдоцтво про реєстрацію у Держав
Кваліфікаційний документ оцінювача
№
ному реєстрі оцінювачів та СОД
Прізвище, ім’я, по батькові
Регiон
з/п
номер
дата видачі
номер
дата видачі
навчальний заклад
9 Дудін Сергій Миколайович
5025
14-12-2006
МФ № 4306 13-05-2006 Егіда
Кіровоградська обл.
10 Кочкаренко Олександр Вікторович
5498
17-05-2007
МФ № 4317 13-05-2006 ІКЦ УТО
м. Севастополь
11 Кривега Марія Костянтинівна
4743
12-07-2006
МФ № 4319 13-05-2006 Далекс-експерт
м. Сімферополь
ЦМК № 252 13-05-2006 Далекс-експерт
м. Сімферополь
12 Кукушкін Володимир Олексійович
4722
12-07-2006
МФ № 4322 13-05-2006 Експерт-Сервіс
АРК
13 Лєскова Олена Геннадіївна
6383
02-04-2008
МФ № 4323 13-05-2006 Далекс-експерт
м. Сімферополь
14 Лісовцов Олексій Сергійович
4679
07-06-2006
МФ № 4325 13-05-2006 МІБ
м. Луганськ
15 Лук’янова Вікторія Олександрівна
5582
11-06-2007
МФ № 4327 13-05-2006 Егіда
м. Харків
16 Олєйникова Наталія Геннадіївна
4719
12-07-2006
МФ № 4329 13-05-2006 Експерт-Л
Луганська обл.
17 Поняєв Єдуард Володимирович
4778
19-07-2006
МФ № 4331 13-05-2006 РУЦ
АРК
18 Попов Юрій Миколайович
5564
05-06-2007
МФ № 4332 13-05-2006 Егіда
м. Харків
19 Савівський Олександр Анатолійович
4987
04-12-2006
МФ № 4334 13-05-2006 Егіда
м. Донецьк
20 Самісько Сергій Геннадійович
4986
04-12-2006
МФ № 4335 13-05-2006 Егіда
м. Донецьк
21 Самсонов Олександр Костянтинович
4723
12-07-2006
МФ № 4336 13-05-2006 Експерт-Сервіс
АРК
22 Синицький Євген Валерійович
4985
04-12-2006
МФ № 4339 13-05-2006 Егіда
м. Донецьк
23 Ситкіна Тетяна Сергіївна
182
29-04-2016
МФ № 6986 20-06-2009 ХЦНТЕІ
Київська обл.
24 Ситник Лілія Володимирівна
4761
12-07-2006
ЦМК № 253 13-05-2006 Далекс-експерт
АРК
25 Ситник Олексій Олександрович
5500
17-05-2007
МФ № 4340 13-05-2006 Далекс-експерт
м. Севастополь
26 Совєтов Володимир Васильович
5036
14-12-2006
МФ № 4342 13-05-2006 Егіда
Кіровоградська обл.
27 Шлапак Тамара Іванівна
4696
16-06-2006
МФ № 4351 13-05-2006 МІБ
м. Чернівці
Примітка: Далекс-експерт – Центр післядипломної освіти підприємства «Далекс-Експерт»; МІБ – Міжнародний інститут бізнесу; Інст. експ. та упр. власн. – Інститут експертизи та управління власністю; Львів. політех. – Відокремлений структурний підрозділ
«Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка»;
Егіда – ТОВ «Агентство незалежної експертизи «Егіда»; ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр»
Українського товариства оцінювачів; Експерт-Л – ТОВ «Навчально-консалтинговий центр «Експерт-Л»; РУЦ – ЗАТ «Республіканський
навчальний центр»; Експерт-Сервіс – Український центр післяаварійного захисту «Експерт-Сервіс»; ХЦНТЕІ – ПрАТ «Харківський
центр науково-технічної та економічної інформації».

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 урахування 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 % 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 22 липня 2016 року об 11.00 за адресою
регіонального відділення.

Кінцевий термін прийняття заяв – 18 липня 2016 року.
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.

Продаж пакетів акцій
на фондовій біржі
Управління конкурсного продажу
та біржової діяльності, т. 286-34-30
Фонд державного майна України повідомляє
У зв’язку із технічною помилкою в інформаційному повідомленні
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства «Хлібозавод «Залізничник» у розмірі 48,021 %
статутного капіталу, опублікованому в газеті «Відомості приватизації»
від 15.06.2016 № 48 (964) на стор. 3, в інформації про місце та строк
проведення торгів у колонці «Значення показника»:
строка 6 «Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни
/ АЗЦ – аукціон зниження ціни / АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)»
слід читати: «АЗЦ»;
строка 7 «Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)» слід читати: «Перші торги».
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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. 4 – 7
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів, що відбувся 12.03.2016
1. Назва об'єкта: автостанція літ. А-3 загальною площею 1 944,5 м2; зупиночні
павільйони літ. Б, літ. В; вимощення I площею 5 678,0 м2; оглядова яма II площею
63,5 м2. Балансоутримувач: ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат».
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. 50 років Жовтню, 36. Мета оцінки – приватизація шляхом
продажу на аукціоні. Вартість робіт – 2 300,00 грн, строк виконання (у календарних
днях) – 5. Переможець – ТОВ «Мамульчик І К».
2. Назва об'єкта: будівля овочесховища літ. А-1 з прибудовами літ. А-1, А-2,
загальною площею 1 083,4 м2, вентшахтою літ. а-1, ґанком літ. а, навісами літ. А, Б,
воротами № 1, № 2. Балансоутримувач: ПАТ «Євраз–Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Свободи, 187б.
Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Вартість робіт – 3 000,00
грн, строк виконання (у календарних днях) – 14. Переможець – ДВНЗ ПДАБтаА.
3. Назва об'єкта: частина нежитлової будівлі (будівля магазину № 42) – нежитлове приміщення № 4 площею 1 539,5 м2. Балансоутримувач: ПАТ «Інгулецький
гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Перемоги, буд.
28, прим. 4. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Вартість робіт – 2 610,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5. Переможець – ФОП
Щур С. Ф.
4. Назва об'єкта: група інвентарних об’єктів у складі: будівля управління ЖКГ літ.
С-2 загальною площею 1 486,6 м2, сходи літ. с, с1, с2, ґанок літ. с3, пожежні сходи літ.
с4, прохідна продбази ЖКГ літ. сI-1 загальною площею 16,8 м2, приямок теплотраси
літ. сі, склад літ. СЇ-1, СЇ-11, СЇ"-1, СЇ'''-1 загальною площею літ. 531,9 м2, навіс літ.
СЇIV-1, склад літ. СЖ-1 загальною площею 176,0 м2, ґанок літ. сж, склад металу літ.
СЗ-1 загальною площею 79,7 м2, № III мостіння, внутрішньодворові мережі – 3 од.
(зовнішня телефонізація управління ЖКГ, каналізація зовнішня управління ЖКГ,
мережі теплопостачання зовнішні), транспортні засоби, господарський інвентар,
меблі офісне обладнання – 163 од. Балансоутримувач: ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Вартість робіт – 9 000,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 14. Переможець – ДВНЗ ПДАБтаА.
5. Назва об'єкта: об’єкт соціально-культурного призначення (гр. Ж) – Дитячий
комбінат № 2/63. Балансоутримувач: ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний
комбінат». Адреса: м. Кривий Ріг. просп. Південний, 9. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Вартість робіт – 2 430,00 грн, строк виконання (у
календарних днях) – 5. Переможець – ФОП Щур С. Ф.
6. Назва об'єкта: об’єкт соціально-культурного призначення (гр. Ж) – дошкільний навчальний заклад № 13. Балансоутримувач: ПАТ «Інгулецький гірничозбагачувальний комбінат». Адреса: м. Кривий Ріг, смт Зелене, вул. Спортивна, 5.
Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Вартість робіт – 2 610,00
грн, строк виконання (у календарних днях) – 5. Переможець – ФОП Щур С. Ф.
7. Назва об'єкта: будівля та споруди колишнього клубу юних техників у складі:
окремо розташованої двоповерхової нежитлової будівлі, літ. «А-2» площею забудови 1 316,4 м2, сарай, літ. «Б», з підвалом, літ. «п/д», огорожа № 1, замощення
№ 1. Балансоутримувач: ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса:
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 90в. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на
аукціоні. Вартість робіт – 2 300,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
Переможець – ТОВ «Мамульчик І К».
8. Назва об'єкта: об’єкт соціально-культурного призначення – сірководнева
лікувальня. Балансоутримувач: ПАТ «Євраз–Дніпропетровський металургійний
завод ім. Петровського». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Свободи, 2а. Мета
оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Вартість робіт – 2 000,00 грн,
строк виконання (у календарних днях) – 5. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант».
9. Назва об'єкта: об’єкт соціально-культурного призначення (гр. Ж) – танцювальний майданчик. Балансоутримувач: ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний
комбінат». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 4б. Мета оцінки – приватизація
шляхом продажу на аукціоні. Вартість робіт – 1 900,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5. Переможець – ТОВ «Мамульчик І К».
10. Назва об'єкта: об’єкт соціально-культурного призначення (гр. Ж) – шаховий клуб. Балансоутримувач: ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат».
Адреса: м. Кривий Ріг. пл. 60- річчя СРСР, 4. Мета оцінки – приватизація шляхом
продажу на аукціоні. Вартість робіт – 1 900,00 грн, строк виконання (у календарних
днях) – 5. Переможець – ТОВ «Мамульчик І К».
11. Назва об'єкта: об’єкт соціально-культурного призначення (гр. Ж) – спорткомплекс зі стадіоном. Балансоутримувач: ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний
комбінат». Адреса: м. Кривий Ріг. вул. Кармелюка, 35. Мета оцінки – приватизація
шляхом продажу на аукціоні. Вартість робіт – 2 300,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5. Переможець – ТОВ «Мамульчик І К».
12. Назва об'єкта: група інвентарних об’єктів – державне майно розброньованої автомобільної колони у складі: будівля складу ПАРМ (літ. Л-1) площею 368,9 м2;
майстерня техобслуговування МТО-АТ (ЗІЛ-131 № 87-54 ДНТ); майстерня техобслуговування МТО-АТ (ЗІЛ-131 № 93-50 ДНТ) з причепом № 1412 ДР; майстерня
техобслуговування МТО-АТ (ЗІЛ-131 № 01-01 ДНУ) з причепом №0454 ДР; автобус IКАРУС № 49-97 ЯАА; автобус IКАРУС № 49-98 ЯАА; автобус ТОР 42091 № 4586 ЯАА. Балансоутримувач: ВАТ «Автопромінь». Адреса: м. Дніпропетровськ,
вул. Філософська, 39. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Вартість робіт – 5 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 14. Переможець – ДВНЗ ПДАБтаА.
13. Назва об'єкта: нежитлова будівля (літ. А-2) з підвалом загальною площею 1 356,3 м2, тротуар-I. Балансоутримувач: ПАТ «Дніпровський металургійний
комбінат ім. Ф. Е. Дзержинського». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Тагільська, 9. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на
аукціоні. Вартість робіт – 3 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 14.
Переможець – ДВНЗ ПДАБтаА.
14. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 26,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський індустріально-педагогічний технікум. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 30. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Вартість робіт – 1 500,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 4. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
15. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 45,7 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Жуковського, 6а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Вартість
робіт – 1 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4. Переможець – ФОП
Кушнєрова Л. О.
16. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 18,4 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Спеціалізова медико санітарна частина № 9 МОЗУ». Адреса:
м. Жовті Води, вул. Кропоткіна, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Вартість робіт – 1 550,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 4. Переможець – ФОП Данильченко В. В.
17. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 33,0 м2. Балансоутримувач: Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім. О. М. Макарова. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 26д. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Вартість
робіт – 1 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4. Переможець –
ФОП Кушнєрова Л. О.
18. Назва об'єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: м. Жовті Води, вул. Горького, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Вартість робіт – 1 550,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 4. Переможець – ФОП Данильченко В. В.
19. Назва об'єкта: майданчик площею 106,0 м2. Балансоутримувач: ДНЗ «Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти туристичного сервісу». Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Рогальова, 19. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Вартість робіт – 1 500,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 4. Переможець – ФОП Данильченко В. В.
20. Назва об'єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: м. Жовті Води, вул. Залізнична, 13. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Вартість робіт – 1 550,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 4. Переможець – ФОП Данильченко В. В.
21. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 327,39 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. Вартість робіт – 1 900,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
22. Назва об'єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 65,4 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Вартість робіт – 1 500,00 грн, строк виконання (у календарних
днях) – 4. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
майна об’єктів оренди, що відбувся 03.03.2016
Переможцем конкурсу визнано:
юридичну особу – ПП «Нерухомість» на проведення оцінки державного майна:
частини дворового майданчика площею 24,0 м2 за адресою: вул. Фрунзе, 149,
м. Полтава, що обліковується на балансі Українського Державного геологорозвідувального інституту. Вартість виконаних робіт – 730,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів, кількість балів за основними критеріями – 138,61;
нежитлового приміщення загальною площею 8,5 м2 за адресою: вул. Степового
Фронту, 46, м. Полтава, що обліковується на балансі Професійно-технічного училища № 31 м. Полтава. Вартість виконаних робіт – 730,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів, кількість балів за основними критеріями – 139,79;
фізичну особу – підприємця Старікова О. В. на проведення оцінки державного майна – частини нежитлових приміщень: 126,4 м2 (корпус «Ц» 1-й поверх) під
розміщення їдальні, в якій не здійснюється продаж товарів підакцизної групи, в
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навчальному закладі; 6,0 м2 (перехід з корпусу «А» в корпус «Ф» 2-й поверх) – торговельний об’єкт з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи; 6,0 м2 (корпус «П» 2-й поверх) – торговельний об’єкт з продажу продовольчих
товарів, крім товарів підакцизної групи, за адресою: просп. Першотравневий, 24,
м. Полтава, що обліковуються на балансі Полтавського національного технічного
університету імені Ю. Кондратюка. Вартість виконаних робіт – 968,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів, кількість балів за основними
критеріями – 131,61;
юридичну особу – ПП «Науково-консультаційний Експоцентр» на проведення
оцінки державного майна – корпусу «Ф» на другому поверсі площею 6,0 м2 корпусу
«Л» на другому поверсі площею 10,0 м2 за адресою: просп. Першотравневий, 24,
м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавського національного технічного
університету імені Ю. Кондратюка. Вартість виконаних робіт – 750,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів, кількість балів за основними
критеріями – 138,99;
юридичну особу – ТОВ «Консалтінгова компанія «Форекс» на проведення
оцінки державного майна:
нежитлового приміщення гаража площею 46,2 м2 за адресою: пл. Перемоги,
4, смт Чутове, Полтавська область, що обліковується на балансі Управління Державної казначейської служби України у Чутівському районі. Вартість виконаних
робіт – 900,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів, кількість
балів за основними критеріями – 128,80;
нежитлового приміщення загальною площею 10,6 м2 за адресою: вул. Жовтнева, 2, м. Зіньків, Полтавська область, що обліковується на балансі Управління
Державної казначейської служби України у Зіньківському районі Полтавської області. Вартість виконаних робіт – 1 000,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5
календарних днів, кількість балів за основними критеріями – 121,41;
частини нежитлових приміщень будівлі площею 44,3 м2 за адресою: провул.
Спартака, 4, м. Карлівка, Полтавська область, що обліковується на балансі ПД
УДППЗ «Укрпошта». Вартість виконаних робіт – 900,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів, кількість балів за основними критеріями – 128,53;
юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа нерухомості»
на проведення оцінки державного майна:
приміщення лазні, бульдозер, навантажувач КПШ 6Р6, ваги ГП (2 шт.), тракторний причіп (візок), ЗІЛ 130 № 23-65, автомобіль УАЗ-31512 № 70-70, прес
макаронний за адресою: с. Чапаєвка, Диканський р-н, Полтавська область; продуктовий склад за адресою: вул. Чапаєвська, 1б, с. Чапаєвка, Диканський р-н,
Полтавська область; пташник за адресою: вул. Балкова, 1, с. Чапаєвка, Диканський
р-н, Полтавська область; склад за адресою: провул. Центральний, 5, с. Дячкове,
Диканський р-н, Полтавська область; корівник-телятник № 4 за адресою: вул. Фермівська, 4, с. Чапаєвка, Диканський р-н, Полтавська область; корівник-телятник
№ 7 за адресою: вул. Фермівська, 7, с. Чапаєвка, Диканський р-н, Полтавська область, що обліковуються на балансі ТОВ ім. Чапаєва. Вартість виконаних робіт – 4
300,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів, кількість балів
за основними критеріями – 94,46;
об’єкта державної власності групи А – приміщення їдальні (4-й поверх побутового корпусу) за адресою: вул. Харчовиків, 6, м. Полтава, що обліковується на
балансі КП «Полтавський м’ясокмбінат». Вартість виконаних робіт – 700,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів, кількість балів за основними критеріями – 157,87;
об’єкта державної власності групи А – групи інвентарних об’єктів у складі: обладнання їдальні: посудомийна машина ММИ-2000, інв. № 0538; кремовзбивальна
машина МВУ-60, інв. № 0539; шафа ШПЗСМ-3 – 3 од., інв. № 0540, 0541, 0542;
шинковальна машина РСКЕ-КИМ, інв. № 1993; обладнання медпункту – апарат
УВЧ-80, інв. № 0824; шафа жарова, інв. № 0825; шафа сушильно-стерилізаційна
ШСС-ВОП, інв. № 1992; обладнання спортивно-оздоровчого комплексу: магнітофон Романтика, інв. № 0926; телевізор 51 ТЦ 451 ДИ – 2 од., інв № 1988, 1989;
підсилювач ВУП-100, інв. № 0927 за адресою: вул. Харчовиків, 6, м. Полтава, що
обліковується на балансі КП «Полтавський м’ясокмбінат». Вартість виконаних робіт – 810,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів, кількість
балів за основними критеріями – 153,47.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна
об’єктів оренди, що відбувся 10.03.2016
Переможцями конкурсу визнано:
юридичну особу – ТОВ «Консалтінгова компанія «Форекс» на проведення
оцінки державного майна:
частини адміністративного приміщення площею 2,0 м2 за адресою: вул. Шевченка, 1, м. Полтава, що обліковується на балансі ГУ ДКСУ у Полтавській області.
Вартість виконаних робіт – 800,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів, кількість балів за основними критеріями – 134,56;
частини нежитлового приміщення площею 1,0 м2 у будівлі поста ЕЦ станції
Вили за адресою: вул. Залізнична, 3, с. Вили, Лубенський р-н, Полтавська обл.;
частини нежитлового приміщення площею 1,0 м2 у будівлі посту ЕЦ за адресою:
вул. Комсомольська, 131, с. Солониця, Лубенський р-н, Полтавська обл.; частини
нежитлового приміщення площею 1,0 м2 у будівлі вокзалу за адресою: вул. Гоголя, 3, с. Гоголеве, Великобагачанський р-н, Полтавська обл., що обліковуються
на балансі Відокремленого підрозділу «Гребінківське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» ДП «Південна залізниця». Вартість виконаних робіт – 1
900,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів, кількість балів
за основними критеріями – 131,21;
фізичну особу – підприємця Старікова О. В. на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення на 1-му поверсі гуртожитку № 1 площею 55,8 м2
за адресою: вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавської державної аграрної академії. Вартість виконаних робіт – 748,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів, кількість балів за основними
критеріями – 131,96;
вбудованого нежитлового приміщення площею 49,62 м2 за адресою: вул.
Грушевського, 2а, м. Полтава, що обліковується на балансі ВСП Полтавського
нафтового геологорозвідувального технікуму ПНТУ ім. Ю. Кондратюка. Вартість
виконаних робіт – 748,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних
днів, кількість балів за основними критеріями – 135,86;
нежитлового приміщення площею 23,0 м2 за адресою: пл. Слави, 4/2, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва. Вартість виконаних робіт – 748,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів, кількість балів за основними критеріями – 135,86;
нежитлового приміщення площею 31,0 м2 за адресою: вул. Чапаєва, 12/9,
смт Семенівка, Полтавська область, що обліковується на балансі ПД УДППЗ «Укрпошта». Вартість виконаних робіт – 968,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5
календарних днів, кількість балів за основними критеріями – 138,93;
юридичну особу – ПП «Науково-консультаційний Експоцентр» на проведення
оцінки державного майна:
нежитлового приміщення площею 52,2 м2 за адресою: вул. Петровського, 92,
м. Гребінка, Полтавська область, що обліковується на балансі ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр Держсанепідемслужби України». Вартість виконаних
робіт – 998,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів, кількість
балів за основними критеріями – 137,3;
частини нежитлового приміщення у будівлі поста ЕЦ площею 1,0 м2 за адресою: вул. Привокзальна, 1, с. Братешки, Решетилівський р-н, Полтавська обл.;
частини нежитлового приміщення у будівлі поста ЕЦ площею 1,0 м2 за адресою:
вул. Дорожня, 23, с. Уманцівка, Полтавський р-н, Полтавська обл.; частина нежитлового приміщення у будівлі поста ЕЦ площею 1,0 м2 за адресою: пров. Половчанський, 14 б, м. Полтава (станція Супрунівка); частини нежитлового приміщення у будівлі поста ЕЦ площею 1,0 м2 за адресою: вул. С. Кондратенка, 12 л,
м. Полтава (станція Полтава-Київська); частини нежитлового приміщення у будівлі поста ЕЦ площею 1,0 м2 за адресою: вул. Шведська Могила, 31б, м. Полтава
(станція Шведська Могила); частини нежитлового приміщення у будівлі посту ЕЦ
площею 1,0 м2 за адресою: пров. Барвистий, 2 б, м. Полтава (станція Кривохатка);
частини нежитлового приміщення у будівлі релейної площею 1,0 м2 за адресою:
вул. О. Кошового, 112а, с. Марківка, Полтавський р-н, Полтавська обл. (б/п 8
км); частини нежитлового приміщення у будівлі релейної площею 1,0 м2, яка розташована по б/п 43-й км, напрямок Полтава-Карлівка (Карлівська міська рада);
частини нежитлового приміщення у будівлі релейної площею 1,0 м2 за адресою:
вул. 40 років Перемоги, 4, м. Карлівка, Полтавська обл.; частини нежитлового
приміщення у будівлі релейної площею 1,0 м2 за адресою: вул. Полтавська, 1,
с. Федорівка, Карлівський р-н, Полтавська обл. (станція Орчик); частини нежитлового приміщення у будівлі поста ЕЦ площею 1,0 м2 за адресою: вул. Кірова, 3
а, с. Куми, Красноградський р-н, Харківська обл., що обліковуються на балансі
Відокремленого підрозділу «Полтавське будівельно-монтажне експлуатаційне
управління» ДП «Південна залізниця». Вартість виконаних робіт – 3 727,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів, кількість балів за основними критеріями – 129,55;
будівля насосної станції площею 108,0 м2 за адресою: с. Губарівка, Новосанжарський р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі Новосанжарського
міжрайонного управління водного господарства. Вартість виконаних робіт – 998,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів, кількість балів за основними критеріями – 138,3;
об’єкта державної власності групи А – нежитлових приміщеннях (магазин «Наталі») загальною площею 219,4 м2 за адресою: вул. Першотравнева, 37, с. Петрівці,
Миргородський р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі ТОВ Агрофірма
«Миргородська». Вартість виконаних робіт – 998,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів, кількість балів за основними критеріями – 136,57.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди, що відбувся 16.03.2016
1. Переможцем конкурсу для проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлових приміщень загальною площею 39,75 м2 за адресою: м. Тростянець, вул. Червоноармійська, 2 (балансоутримувач – Управління Державної казначейської служби
України у Тростянецькому районі Сумської області) з метою продовження договору

оренди визнано ПП ЕОФ «Апекс», м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 900,0 грн;
2. Переможцем конкурсу для проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлових приміщень загальною площею 50,1 м2 за адресою: м. Тростянець, вул. Червоноармійська, 2 (балансоутримувач – Управління Державної казначейської служби
України у Тростянецькому районі Сумської області) з метою передачі в оренду визнано ПП ЕОФ «Апекс», м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 980,0 грн;
3. Переможцем конкурсу для проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлових приміщень загальною площею 20,0 м2 за адресою: Охтирський р-н, с. Климентове, вул. Дачна, 3 (балансоутримувач – Державне підприємство «Тростянецьке
лісове господарство») з метою передачі в оренду визнано ФОП Педченка Андрія
Миколайовича, м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 950,0 грн;
4. Переможцем конкурсу для проведення незалежної оцінки об’єкта – частини нежитлового приміщення площею 4,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Роменська,
91 (балансоутримувач – Сумський державний педагогічний університет ім. А. С.
Макаренка) з метою продовження договору оренди визнано ПП ЕОФ «Апекс»,
м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 1 000,0 грн;
5. Переможцем конкурсу для проведення незалежної оцінки об’єкта – групи інвентарних об’єктів, а саме: 1) нежитлові приміщення загальною площею 158,1 м2; 2)
частина нежитлового приміщення площею 28,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Путивльська, 5-1 (балансоутримувач – Сумська філія Державного регіонального проектновишукувального інституту «Дніпродіпроводгосп») з метою продовження договору
оренди визнано ФОП Даниленка Олександра Івановича, м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1000,0 грн;
6. Переможцем конкурсу для проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 47,6 м2 за адресою: м. Суми,
вул. Петропавлівська, 108 (балансоутримувач – Сумський будівельний коледж)
з метою продовження договору оренди визнано ФОП Даниленка Олександра
Івановича, м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 1 000,0 грн;
7. Переможцем конкурсу для проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлових приміщень загальною площею 168,2 м2 за адресою: м. Суми, вул. Прокоф’єва,
38 (балансоутримувач – Державний навчальний заклад «Сумський хімікотехнологічний центр професійно-технічної освіти») з метою передачі в оренду визнано ПП ЕОФ «Апекс», м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 000,0 грн;
8. Переможцем конкурсу для проведення незалежної оцінки об’єкта – частини ділянки даху площею 4,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2
(балансоутримувач – Сумський державний університет) з метою передачі в оренду
визнано ФОП Даниленка Олександра Івановича, м. Суми. Строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 100,0 грн;
9. Переможцем конкурсу для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – групи інвентарних об’єктів загальною площею 4,0 м2, а саме: 1) частина
нежитлового приміщення площею 2,0 м2; 2) частина замощення площею 2,0 м2
за адресою: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2 (балансоутримувач – Сумський
державний університет) з метою передачі в оренду визнано ПП ЕОФ «Апекс»,
м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 1 000,0 грн;
10. Переможцем конкурсу для проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 58,6 м2 будівлі – пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення «Банк М. А. Терещенка» за адресою:
м. Глухів, вул. Шевченка, 10 (балансоутримувач – Національний заповідник «Глухів») з метою продовження договору оренди визнано ФОП Даниленка Олександра
Івановича, м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 1 100,0 грн;
11. Переможцем конкурсу для проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлових приміщень загальною площею 256,4 м2 будівлі – пам’ятки історії, архітектури
та монументального мистецтва місцевого значення «Будинок повітового земства»
за адресою: м. Глухів, вул. Києво-Московська, 51 (балансоутримувач – Професійнопедагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені
Олександра Довженка) з метою передачі в оренду визнано ФОП Даниленка Олександра Івановича, м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 1 100,0 грн;
12. Переможцем конкурсу для проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлового приміщення площею 33,2 м2 будівлі – пам’ятки історії, архітектури та
містобудування місцевого значення «Будинок П. Лютого» за адресою: м. Глухів,
вул. Києво-Московська, 34 (балансоутримувач – Національний заповідник «Глухів») з метою передачі в оренду визнано ФОП Даниленка Олександра Івановича,
м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 1 100,0 грн;
13. Переможцем конкурсу для проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлового приміщення площею 40,7 м2 за адресою: м. Глухів, вул. Терещенків,
44 (балансоутримувач – Глухівське управління Державної казначейської служби
України Сумської області) з метою продовження договору оренди визнано ФОП
Педченка Андрія Миколайовича, м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 000,0 грн;
14. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – нежитлових приміщень загальною площею 21,4 м2 за адресою: м. Глухів, вул. Терещенків,
44 (балансоутримувач – Глухівське управління Державної казначейської служби
України Сумської області) з метою продовження договору оренди визнано ФОП
Маслія Анатолія Федоровича, м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 100,0 грн;
15. Переможцем конкурсу для проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлового приміщення площею 72,1 м2 за адресою: м. Конотоп, вул. Чкалова, 1а
(балансоутримувач – Політехнічний технікум Конотопського інституту Сумського
державного університету) з метою продовження договору оренди визнано ФОП
Маслія Анатолія Федоровича, м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 950,0 грн;
16. Переможцем конкурсу для проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлових приміщень загальною площею 17,6 м2 за адресою: м. Конотоп, вул. Братів
Радченків, 48 (балансоутримувач – Конотопське управління Державної казначейської служби України Сумської області) з метою продовження договору оренди
визнано ФОП Даниленка Олександра Івановича, м. Суми. Строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 100,0 грн;
17. Переможцем конкурсу для проведення незалежної оцінки об’єкта – частини
нежитлового приміщення площею 9,3 м2 за адресою: м. Середина-Буда, вул. Радянська, 1 (балансоутримувач – Відділ Держгеокадастру у Середино-Будському
районі Сумської області) з метою продовження договору оренди визнано ПП ЕОФ
«Апекс», м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 1 400,0 грн;
18. Переможцем конкурсу для проведення незалежної оцінки об’єкта – будівлі загальною площею 513,5 м2 за адресою: м. Шостка, вул. Леніна, 36 (балансоутримувач – Казенне підприємство Шосткинський казенний завод «Зірка») з
метою передачі в оренду визнано ФОП Маслія Анатолія Федоровича, м. Суми.
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з
оцінки – 1 100,0 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
державного майна, що відбувся 15.03.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна:
об’єкта державної власності групи Е – державної частки у статутному капіталі
Спільного підприємства по агропромисловому будівництву «Ратнеагробуд» розміром 19,27 % за адресою: 44100, Волинська обл., смт Ратне, вул. Б. Хмельницького, 98 визнано ТОВ «Волинь-експерт»; мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні; вартість робіт з
оцінки – 12 000,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 20 календарних днів;
об’єкта державної власності групи Д – двоповерхового будинку за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Львівська, 10 визнано ТОВ «Волинь-експерт»;
мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні; вартість робіт з оцінки – 1 500,00 грн та строк виконання
робіт з оцінки – 20 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки державного майна,
що відбувся 15.03.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна:
частини приміщення учбово-лабораторного корпусу площею 5,0 м2 за адресою:
43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потебні, 56 визнано ФОП Малащицька О. Г.;
мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження дії договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 000,00
грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частини їдальні площею 223,9 м2 за адресою: 44021, Волинська обл., Шацький р-н, с. Світязь, ур. Гушово, 25 визнано ФОП Малащицька О. Г; мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з
метою укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 200,00 грн та строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частини приміщення цегляного складу площею 19,0 м2 за адресою: 45000,
Волинська обл., м. Ковель, вул. Косачів, 4 визнано ТОВ «Атлант» ЛТД; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати
з метою продовження дії договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 200,00 грн
та строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних дні;
частини виробничого та складського приміщення площею 16,5 м2 за адресою:
43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Писаревського, 3а визнано ТОВ «Волиньексперт»; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження дії договору оренди; вартість робіт з оцінки –
800,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
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частини приміщення центру обслуговування споживачів площею 79,8 м2
за адресою: 45100, Волинська обл., м. Рожище, вул. Незалежності, 60а визнано
ТОВ «Волинь-експерт»; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди; вартість робіт
з оцінки – 800,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частини приміщення гуртожитку № 4 площею 1,5 м2 за адресою: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, просп. Соборності, 7 визнано ФОП Малащицьку О. Г.; мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати з метою укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 000,00 грн
та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частини приміщення гуртожитку № 3 площею 1,5 м2 за адресою: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ярощука, 30 визнано ФОП Малащицьку О. Г.; мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати з метою укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 000,00 грн
та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частини приміщення гуртожитку № 2 площею 1,5 м2 за адресою: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 22 визнано ФОП Малащицьку О. Г.; мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати з метою укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 000,00 грн
та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 15.03.2016
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцем
визнано ТОВ «Оціночно-консалтингова фірма «Бізнес Експерт-Сервіс» на виконання робіт з оцінки об’єкта приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку № 1 разом із земельною ділянкою площею 0,3667 га, кадастровий
№ 2310700000:02:035:0187, за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, пров.
Бадигіна, 1/1. Вартість виконання робіт з оцінки – 12 530,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 20 календарних днів від дати підписання договору на проведення
оцінки об’єкта приватизації.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 17.03.2016
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцем визнано ТОВ «Національна експертно-правова група» на виконання робіт з
оцінки об’єктів оренди:
вбудованих в адміністративне приміщення (літ. «А-1») нежитлових приміщень
№ 5, № 6, № 7, № 8 загальною площею 36,4 м2, що перебувають на балансі ДП
«Сільськогосподарське підприємство Веселівського виправного центру управління Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області (№ 8)». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Веселівський р-н, с. Озерне, вул. 40
років Перемоги, 59. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних дні від дати підписання договору на проведення
оцінки об’єкта оренди;
нежитлових приміщень з № 45 до № 60 включно другого поверху будівлі їдальні (літ. А-3) загальною площею 472,3 м2, що перебувають на балансі Таврійського
державного агротехнологічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., Якимівський р-н, смт Кирилівка, вул. Калініна, 66. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних дні
від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;
нежитлових приміщень № 36, № 37 загальною площею 68,9 м2, вбудованих у
перший поверх будівлі гуртожитку (літ. А-5), що перебувають на балансі державного
вищого навчального закладу «Запорізький будівельний коледж». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 43а. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних
дні від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;
вбудованих у будівлю складу (літ. Г) нежитлових приміщень № 1 площею 11,3 м2
та приміщення № 4 (у складі приміщень № 1, № 2, № 3) площею 36,5 м2 учбової
майстерні (літ. В) загальною площею 47,8 м2, що перебувають на балансі державного вищого навчального закладу «Запорізький будівельний коледж». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 43. Вартість
виконання робіт з оцінки – 3 500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних
дні від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;
нежитлових приміщень вбудованих у перший поверх чотириповерхової будівлі (літ. А. приміщення з № 34 до № 38 включно, приміщення з № 44 до № 47
включно) загальною площею 113,4 м2, що перебувають на балансі Запорізької
дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., смт Куйбишеве, вул. Леніна, 43. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 500 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 3 календарних дні від дати підписання договору на проведення оцінки
об’єкта оренди;
нежитлових приміщень, вбудованих в одноповерхову будівлю (літ. А. приміщення № 2-2, частина приміщення спільного користування № 2-1), загальною площею
14,5 м2, що перебувають на балансі Запорізької дирекції Українського державного
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., Гуляйпільський р-н, с. Успенівка, вул. Гагаріна, 28. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних
дні від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;
нежитлових приміщень, вбудованих в одноповерхову будівлю пошти (літ. А,
приміщення з № 2 до № 9 включно, приміщення І, частина приміщення спільного
користування № 1, площею 5,0 м2), загальною площею 153,4 м2, що перебувають
на балансі Запорізької дирекції Українського державного підприємства поштового
зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Оріхів,
вул. Ленінградських курсантів, 36. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 500 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних дні від дати підписання договору
на проведення оцінки об’єкта оренди.
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 17.03.2016
1. Частина господарської будівлі з металу площею 297,5 м2 за адресою: Луганська обл., смт Станічно-Луганське, вул. Гагаріна, 73. Переможець конкурсу –
ФОП Сорокіна І. М.

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт оренди – нежитлове приміщення
площею 29,5 м2, що розташоване за адресою: м. Київ, пров. Музейний,
12 та обліковується на балансі Управління адміністративних будинків
Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів
України. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління
адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту
Секретаріату Кабінету Міністрів України. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Київ, пров. Музейний, 12; тел. (044) 253-45-31. Мета проведення оцінки: продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електронна
адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
од.: 1 приміщення. Розмір статутного капіталу (власного капіталу): –.
Вартість нерухомого майна площею 29,5 м2 згідно з висновком про вартість
станом на 30.06.2013, тис. грн: 612,170.
Кількість земельних ділянок: інформація уточнюється.
Розмір земельних ділянок, усього: –. Місце розташування земельних ділянок: –. Цільове призначення земельних ділянок: –. Правовий режим земель-

2. Частина нежитлового вбудованого приміщення загальною площею 37,0 м2 на
першому поверсі п’ятиповерхової будівлі побутового корпусу № 2 (інв. № 10301008)
за адресою: Луганська обл., м. Кремінна, просп. Леніна, 1. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М.
3. Об’єкти нерухомого майна: будівля Б-2/1 (інв. № 274200) загальною площею 357,0 м2; будівля Б-2/2 (інв. № 274199) загальною площею 357,0 м2; будівля
Б-2/3 (інв. № 274198) загальною площею 357,0 м2; будівля Б-2/4 базисні склади
(інв. № 274197) загальною площею 357,0 м2; будівля 2045/4 (інв. № 60045) загальною площею 10,9 м2; будівля 2045/5(інв. № 60044) загальною площею 8,3 м2; обвалування буд. 2045/4-6 (інв. № 60092) загальною площею 782,0 м2 за адресою:
Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Заводська, 1/4. Переможець конкурсу – ФОП
Сорокіна І. М.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 16.03.2016
Згідно з Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, комісія одноголосно ухвалила визнати
переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
оцінки об’єктів оренди таких суб’єктів оціночної діяльності:
нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 33,0 м2 на першому поверсі будівлі, Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Смільна, вул. Перемоги, 64; мета
проведення оцінки – продовження договору оренди; СОД – ПП «ЕкспертМаш».
Термін виконання робіт – 2 календарних дні. Вартість робіт – 1 325,00 грн;
вбудоване нежитлове приміщення площею 4,1 м2 на 3-му поверсі навчального
корпусу № 5, м. Львів, вул. С. Бандери, 28а; мета проведення оцінки – укладення
договору оренди; СОД – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін виконання робіт – 3 дні. Вартість робіт – 1 250,00 грн;
нежитлове вбудоване приміщення, що складається з однієї кімнати загальною
площею 32,2 м2 на першому поверсі фронтального корпусу пам’ятки архітектури
Жовківського замку, Львівська обл., м. Жовква, пл. Вічева, 2; мета проведення
оцінки – укладення договору оренди; СОД – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання
робіт – 5 робочих днів. Вартість робіт – 1 350,00 грн;
нежитлові приміщення загальною площею 91,4 м2 на першому поверсі будівлі, м. Львів, вул. Кривоноса, 6; мета проведення оцінки – укладення договору
оренди; СОД – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін виконання робіт – 3 дні.
Вартість робіт – 1 250,00 грн;
частина нежитлового приміщення площею 6,25 м2 на першому поверсі головного корпусу, м. Львів, вул. Пасічна, 87; мета проведення оцінки – укладення договору оренди; СОД – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін виконання робіт – 3
дні. Вартість робіт – 1 250,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 15.03.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: окремого індивідуально визначеного майна – нежитлової будівлі – трансформаторної підстанції загальною площею 40,2 м2, яка не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Бережанська макаронна фабрика», за адресою:
47500, Тернопільська обл., м. Бережани, вул. Тернопільська, 21а визнано ТОВ
фірму «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для
приватизації шляхом продажу на аукціоні. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 400
грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: приміщення першого поверху (поз. 1-40, 1-41,
1-42, 1-43) загальною площею 71,8 м2 будівлі «Ратуша, 1811», пам’ятки архітектури національного значення, охоронний номер 638, інвентарний номер 000001-9,
за адресою: пл. Ринок, 1, м. Бережани, Бережанський р-н, Тернопільська обл.,
що перебуває на балансі Державного історико-архітектурного заповідника у м.
Бережани, визнано 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 – 1 600 грн,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки державного
майна, що відбувся 17.03.2016
Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 182,3 м2 у будівлі (реєстровий номер 38481146.1.НЧИЮЦЛ1244) за адресою: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Першотравнева, 32, що обліковуються на балансі ДУ «Херсонський
обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України», переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість
робіт – 1 600,00 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
Вбудовані нежитлові приміщення площею 76,8 м2 на другому поверсі адмінбудівлі, що перебувають на балансі ДП «Виробничий південний біотехнологічний
центр», за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 168, переможець конкурсу – ПФ
«Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість
робіт – 1 200,00 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
Частина приміщення холу площею 7,0 м2 на першому поверсі адмінбудівлі, що перебуває на балансі філії «Херсонського обласного автомобільно-учбового комбінату»
УДП «Укрінтеравтосервіс», за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 46, переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору
оренди. Вартість робіт – 1 000,00 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.

окремого індивідуально визначеного майна: вагон-будинок (інв. № 68-006, 1992 р.
в., реєстраційний № 371825.28.ААБАГИ947), вагон-будинок (інв. № 68-002, 1991 р.
в., реєстраційний № 371825.28.ААБАГИ946), вагон-будинок (інв. № 68-004, 1992
р. в., реєстраційний № 371825.28.ААБАГИ945), що перебувають на зберіганні ТОВ
«Агрокомплекс «Зелена долина», за адресою: Вінницька обл., Томашпільський р-н,
смт Томашпіль, вул. Інтернаціональна, 8 з метою приватизації шляхом продажу на
аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 14 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 1 980,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 10.03.2016
Для проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності з метою визначення вартості для продовження договору оренди:
вбудованого приміщення поз. 2-3 першого поверху площею 16,61 м2 адміністративного будинку РВПЗ та РВЕЗ, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська
обл., Тячівський р-н, с. Терново, вул. Центральна, 79 переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Байт» на таких умовах: вартість послуг –
2 300,00 грн, термін виконання – до 5 днів;
вбудованих приміщень поз. 2-3, 2-4 першого поверху загальною площею
41,47 м2 адміністративного будинку РВПЗ та РВЕЗ, місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Угля, вул. Возз’єднання, 4 переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності –ТОВ «Байт» на таких умовах: вартість
послуг – 2 300,00 грн, термін виконання – до 5 днів.
Для проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності для визначення вартості з метою укладення договору оренди:
складу матеріального (літ. В) загальною площею 464,2 м2, місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. І. Франка, 100 переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті – О» на таких умовах:
вартість послуг – 1 850,00 грн, термін виконання – 5 днів.
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки,
що відбувся 18.03.2016
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, переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди визнано:
фізичну особу – підприємця Пєшкову Світлану Володимирівну по таких
об’єктах оренди:
нежитлових приміщеннях загальною площею 16,0 м2 на першому поверсі будівлі навчально-лабораторного корпусу за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, просп. Леніна, 62, що перебувають на балансі державного вищого навчального
закладу «Олександрійський політехнічний коледж», вартість робіт – 1 500,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
нежитловому приміщенню площею 20,6 м 2 на першому поверсі будівлі
навчально-лабораторного корпусу за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, просп. Леніна, 62, що перебуває на балансі державного вищого навчального
закладу «Олександрійський політехнічний коледж», вартість робіт – 1 500,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 2 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 16.03.2016
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцем визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експертбудсервіс» щодо визначення вартості об’єкта приватизації – нежитлових приміщень загальною площею 49,4 м2 на
цокольному поверсі будівлі, що перебувають на балансі ПП «Пластранс», за адресою: Рівненська обл., Корецький р-н, м. Корець, вул. Київська, 107б для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 7 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 800,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Оцінка та Консалтинг» щодо визначення
вартості об’єкта оренди – підвального складського приміщення будівлі площею
106,0 м2, що перебуває на балансі філії «Рівнеавтотранссервіс» УДП «Укрінтеравтосервіс», за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Небесної сотні (вул. Кіквідзе), 34 з метою укладення договору оренди . Строк надання послуг з оцінки – 7
календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 850,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта державної
власності, що відбувся 18.03.2016
За результатами конкурсу переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності –
ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення вартості об’єкта приватизації –

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 17.03.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта – частини приміщень громадського будинку навчальноінформаційного центру загальною площею 118,3 м2, а саме: 3-й поверх загальною площею 69,8 м2, 4-й поверх загальною площею 5,3 м2, 6-й поверх загальною
площею 43,2 м2, у т. ч. площа спільного користування – 10,4 м2 за адресою: вул.
Шпитальна, 7, м. Тернопіль, що перебувають на балансі державної установи «Госпрозрахункова група Тернопільської обласної державної адміністрації», визнано
Тернопільське обласне комунальне підприємство «Експерт». Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 500,00
грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта – кімнати в адмінприміщенні на першому поверсі двоповерхового будинку загальною площею 3,3 м2 за адресою: вул. У. Самчука, 6,
м. Кременець, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Державної фіскальної
служби України, визнано Тернопільське обласне комунальне підприємство «Експерт». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 050,00 грн, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.

них ділянок: –. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 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 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України (01133,
м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).
Платник послуг з оцінки: товариство з обмеженою відповідальністю
ТОВ «Готіс».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України,
якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша
200 (двісті) тисяч гривень.
Очікувана ціна послуг закупівлі – 1 700,00 грн.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загаль-

ний стаж професійної діяльності: не менше 5 років (для оцінки нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок,
та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель, зокрема офісна, торговельно-офісна, торговельна нерухомість та
нерухомість під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або
безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9, фойє) до 16.00 1 липня 2016 р.
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.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133,
м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303) 7 липня 2016 р. о 14.00.

фдму повідомляє
ІНФОРМАЦІЯ
щодо об’єкта, по якому прийнято рішення про приватизацію
Належність до переліку підпри- Монопольне становище на загальнодержав- Вартість основних засобів на
Орган, уповноважений до
ємств, які мають стратегічне ному ринку відповідних товарів (робіт, послуг)
31.12.2015, тис. грн
прийняття рішення про приОсновні види діяльності об’єкта приватизації
Назва об’єкта приватизації
Код за ЄДРПОУ
Юридична адреса
значення для економіки та безватизацію управляти відпо(за даними статуту або Держкомстату України)
пеки держави (дата та номер
займає
(не
займає)
вид
продукції,
послуг
первісна
залишкова
відним державним майном
постанови КМУ)
Державне підприємство «Сіль71312, Запорізька обл.,
Міністерство аграрної політиВирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних
ськогосподарське підприємство
Кам’янсько-Дніпровський р-н, ки та продовольства України
культур (основний); розведення великої рогатої худоби молочних порід; розве36418685
Не включено
Не займає
–
18 314
5 515
«Запорізьке»
с. Велика Знам’янка, вул.
дення свиней; виробництво м’ясних продуктів; перероблення молока, виробниЛеніна, 553
цтво масла та сиру; оптова торгівля живими тваринами
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