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ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ!
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«Державний інформаційний бюлетень
про приватизацію»
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«Відомості приватизації»
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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
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Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Львівська область

Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів
у складі: плита газова 3-конфорна (20 шт.) за адресою: м. Червоноград,
вул. Промислова, 4, що не увійшло до статутного капіталу ПАТ «Зміна» та
перебуває на його балансі. Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 12 000,00 грн,
у т. ч. ПДВ – 2 000,00 грн.
Окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля (гаражі) загальною площею 45,7 м2 за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Козацька,
6а, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Львівській області. Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в
аукціоні в електронній формі, за 87 960,00 грн, у т. ч. ПДВ – 14 660,00 грн

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
Івано-Франківська область

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Коломийський
експериментальний завод програмованих радіоелектронних учбових терміналів «ПРУТ» за адресою: Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Валова,
48. Приватизовано юридичною особою за 17 563 129,00 грн, у т. ч. ПДВ –
2 927 188,00 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом викупу
(затверджений наказом ФДМУ від 21.06.2016 № 1199)

Рівненська область

Адміністративне приміщення загальною площею 324,5 м2 (літ. «А-2»), що
орендується фізичною особою – підприємцем Круліковською О. В., за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 190а, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Рівненській області (код за ЄДРПОУ 02362061).

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єктів державної власності
1. Назва об’єкта: комплекс будівель та споруд загальною площею
184,9 м2 у складі: нежитлової будівлі з підвалом, А – 163,4 м2; гаража, Б –
19,1 м2; туалету, В – 2,4 м2; вхідного майданчика, а; вхідного майданчика,
а1 (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: 24800, Вінницька обл., Чечельницький р-н, смт Чечельник,
вул. Героїв Майдану, 7.
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Вінницькій області, код за ЄДРПОУ 26286152, адреса:
21018, м. Вінниця, вул. Р. Скалецького, 17.
Інформація про об'єкт: нежитлова одноповерхова будівля з підвалом –
163,4 м2, вхідними майданчиками, гараж – 19,1 м2, туалет – 2,4 м2, 1956 року
побудови, не експлуатуються.
Інформація про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0663 га.
Кадастровий номер земельної ділянки 0525055100:01:002:0577. Категорія
земель: землі житлової та громадської забудови. Цільове призначення: 03
для громадської забудови. Обмеження не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 200 306,00 грн, у т. ч.: комплексу будівель та споруд – 168 422,00 грн, земельної ділянки – 31 884,00 грн, ПДВ –
40 061,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 240 367,20 грн,
у т. ч.: комплексу будівель та споруд – 202 106,40 грн, земельної ділянки –
38 260,80 грн.
Умови продажу об’єкта:
покупець зобов’язаний:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта державної власності разом із земельною ділянкою сплатити ціну продажу об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни
продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом прийманняпередання; використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням
відповідно до нормативно-правових актів та вимог державних органів, що
погодили проект відведення земельної ділянки.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 24 036,72 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Києва,
МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – РВ ФДМУ по
Вінницькій області.
2. Назва об’єкта: будівля магазину літ. «А» з ґанками та підвалом
загальною площею 65,5 м2.
Адреса об’єкта: 22344, Вінницька обл., Літинський р-н, с. Сосни, територія Соснівської сільської ради, автодорога Багринівці-Уладівка, км.
12+135.
Зберігач: Фермерське господарство «Фавор ВГВ», код за ЄДРПОУ
33618995.
Інформація про об'єкт: будівля магазину літ. «А» з ґанками та підвалом
загальною площею 65,5 м2. Рік будівництва – 1991. Земельна ділянка площею 0,6923 га. Кадастровий номер 0522486400:01:000:0337. Категорія земель – землі сільськогосподарського призначення державної власності (під
господарськими будівлями та дворами).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 48 797,50 грн, ПДВ – 9 759,50 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 58 557,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; покупець зобов’я
заний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін
за актом приймання-передання.
Засоби платежу – грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 5 855,70 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ
м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по
Вінницькій області.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37187006000498 в ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за
ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 21.07.2016 включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 25.07.2016
Українською універсальною біржею, час початку аукціону – 10.00, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 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
електронну адресу Української універсальної біржі: auk@uub.com.ua до 17.00.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039,
м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали 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 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися
з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою:
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-27-46, час роботи з 8.00 до 17.00
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс Державного комерційного
торгового підприємства «Комбінат шкільного харчування».
Адреса об’єкта: 85327, Донецька обл., м. Димитров, мкр-н Молодіжний, 58.
Ідентифікаційний код 20314278.
До складу ЄМК входять основні засоби у кількості 57 од. та малоцінний
інвентар у кількості 737 од. Об’єкти нерухомості, що входять до складу ЄМК:
частина нежитлової будівлі загальною площею 1 545,9 м2 за адресою: 85327,
Донецька обл., м. Димитров, мкр-н Молодіжний, 58; нежитлова будівля літ.
«Б-1» загальною площею 332,9 м2, частина нежитлової будівлі літ. «В-1» загальною площею 38,0 м2 за адресою: Донецька обл., м. Димитров, вул. Курська,
19. Земельні ділянки під об’єктами нерухомості не оформлені.
Основним напрямом діяльності є забезпечення харчування учнів загальноосвітніх шкіл м. Димитрова.
Кількість та склад робочих місць: 15,5 од., у т. ч. директор, головний бухгалтер, бухгалтер, кондитери 3, 4, 6-го розрядів, кухонний робітник, вантажник, сторожі, прибиральниця.
Баланс (одиниця виміру, тис. грн):
Актив
Необоротні активи
Оборотні активи
Витрати майбутніх періодів
Необоротні активи та групи вибуття
Баланс
Власний капітал
Забезпечення наступних витрат і платежів
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Доходи майбутніх періодів
Баланс

_____________

2014 рік
257,3
44,1
–
–
301,4
Пасив
115,1
–
5,0
181,3
–
301,4

Звітний період*
2015 рік
І квартал 2016 року
254,5
252,8
1,4
41,5
–
–
–
–
255,9
294,3
115,1
–
–
140,8
–
255,9

115,1
–
–
179,2
–
294,3

* За 2013 рік інформація відсутня.

Загальна рентабельність підприємства за 2015 р. та І квартал 2016 р.
становить 0.
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище відсутні.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 746 400,0 грн, ПДВ – 349 280,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 2 095 680,0 грн.
Умови продажу об’єкта:
збереження основного виду діяльності підприємства; збереження існуючої кількості робочих місць – 15,5 од.; створення безпечних умов праці та
дотримання санітарних норм під час експлуатації об’єкта; сплата за об’єкт
здійснюється у строки, передбачені чинним законодавством; після придбання об’єкта його новий власник стає правонаступником прав і обов’язків приватизованого підприємства відповідно до умов договору купівлі-продажу та
законодавства України; протягом року з моменту набуття покупцем права
власності на придбаний об’єкт покупець зобов’язаний в установленому законодавством порядку здійснити державну реєстрацію припинення юридичної особи – Державного комерційного торгового підприємства «Комбінат
шкільного харчування»; не перешкоджати РВ ФДМУ по Донецькій області у
здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу, надавати
необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору
купівлі-продажу до підписання акта підсумкової перевірки; у разі порушення
покупцем зобов’язань щодо збереження основного виду діяльності, зменшення кількості робочих місць, термінів оплати за придбаний об’єкт встановлюється відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства; подальше
відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов договору
купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ ФДМУ по Донецький
області із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не
виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав
та обов’язків покупця згідно із законодавством України.
Реєстраційний внесок у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в банк ГУ
ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ
ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 209 568,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО
820172, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку
проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ
від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
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).
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 22.07.2016. Час початку аукціону (внесення цінових
пропозицій) – 10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
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Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Української універсальної біржи: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної
біржи (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.
Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні – 18.07.2016 до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Української універсальної біржі виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації,
що становить 20 956,80 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 704-17-36.

КИЇВСЬКА область
В інформації про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної власності – адміністративної будівлі (колишнього медпункту) площею 46,2 м2, що перебуває на балансі ПрАТ «Будівельно-монтажне управління № 53» (код за ЄДРПОУ 01037137), за адресою: 08300, Київська обл.,
м. Бориспіль, вул. Запорізька, 12, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» № 47 (963) від 13.06.2016 на стор. 3, умови продажу об’єкта слід
читати: «Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої
експлуатації об’єкта приватизації на власний розсуд».

ЧЕРHІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – єдиного майнового комплексу
державного підприємства – Новодністровської
державної швейно-трикотажної фабрики
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс Новодністровської державної
швейно-трикотажної фабрики.
Код за ЄДРПОУ 25077191.
Місцезнаходження об’єкта: 60236, м. Новодністровськ, Сокирянський
р-н, Чернівецька обл.
Види діяльності об’єкта: виробництво швейних, трикотажних виробів та
виробів з текстилю, роздрібна та оптова торгівля тканинами.
Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять
417 од. основних засобів, у т. ч.: транспортні засоби – 2 од., інші необоротні
активи – 415 од. Будівлі та споруди у підприємства відсутні. Основні засоби
та запаси підприємства зберігаються на орендованому складі.
Відомості про земельну ділянку: –.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює
виробничу діяльність з 2005 р., продукція не випускається. Обсяг власного
капіталу підприємства є від’ємним значенням і становить (–) 44,3 тис. грн.
Заборгованість станом на 29.02.2016: дебіторська – немає; кредиторська –
240,7 тис. грн. Непокритий збиток минулих років – 537,8 тис. грн.
Підприємство збиткове, не рентабельне.
Викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів у підприємства немає.
Чисельність працюючих: 2 особи (в.о. директора – 1, бухгалтер – 1)
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 24 750,00
грн, ПДВ – 4 950,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 29 700,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець.
2. Недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця
чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6
статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій,
за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8
статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців
від дати переходу права власності.
3. Новий власник стає правонаступником усіх прав та обов’язків підприємства.
4. Погашення кредиторської заборгованості підприємства станом на
29.02.2016, зокрема: заборгованості із заробітної плати в сумі 104,9 тис.
грн, зобов’язань перед бюджетом в сумі 49,8 тис. грн та зі страхування в
сумі 69,6 тис. грн протягом 6 місяців з дня підписання договору купівліпродажу, іншої заборгованості – протягом 12 місяців з дня підписання до
говору купівлі-продажу.
5. Створення безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві.
6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в період чинності зобов’язань здійснюється за погодженням з державним органом приватизації із забезпеченням збереження для нового власника
всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження.
7. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про
охорону навколишнього природного середовища».
8. У встановленому чинним законодавством порядку покупець
зобов’язаний здійснити державну реєстрацію припинення Новодністровської
державної швейно-трикотажної фабрики шляхом її реорганізації протягом 18 місяців від дня переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 2 970,00 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одер-

Продаж об’єктів групи Е
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності,
т. 200-35-29
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж державної частки у статутному капіталі спільного
українсько-швейцарського підприємства у формі товариства
з обмеженою відповідальністю «ТЕМА» на аукціоні
Найменування: державна частка у статутному капіталі спільного українськошвейцарського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕМА», що становить 40 % статутного капіталу товариства.
Місцезнаходження: 02660, м. Київ, вул. Колекторна, 30, тел. (044) 56463-96. Код за ЄДРПОУ 19358098.
Розмір статутного капіталу: 750,00 (сімсот п’ятдесят) гривень.
Основний вид діяльності (за КВЕД): 25.99 виробництво інших готових
металевих труб.
Номінальна вартість пакета акцій: 300,00 (триста) гривень.
Початкова ціна продажу пакета акцій: 621 300,00 (шістсот двадцять одна тисяча триста) гривень.
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, %
Вартість власного капіталу, тис. грн
Чистий прибуток (збиток), тис. грн
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн

2013 р.
1 067,1
–
0,8
3,9
0,6

2014 р.
1 068,7
–
0,8
–
2,1

2015 р.
1 073,4
–
0,8
–
7,7

Показники господарської діяльності
станом на 31 березня 2016 року
Показник
Середньооблікова чисельність працівників, чол.
Балансова вартість основних фондів, тис. грн
Знос основних фондів, тис. грн
Знос основних фондів, % від основних фондів
Дебіторська заборгованість, тис. грн
редиторська заборгованість, тис. грн

Значення
показника
3
509,7
113,5
22,3
170,0
–

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): відсутні.
Умови аукціону.
Аукціон з продажу державної частки у статутному капіталі спільного
українсько-швейцарського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕМА», що становить 40 % статутного капіталу товариства, буде проведено у Фонді державного майна України
29 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 із 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 власнос-

29 червня 2016 року

жувач – 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 29.07.2016
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 надіслати 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 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв – 25.07.2016 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.

Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею
«Універсальна товарно-сировинна біржа» 19 липня 2016 року. Час
початку торгів – 11.00, час закінчення торгів (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аук
ціоні, 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 електронний ресурс Товарної
біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» https://www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, (Воровського),
51, офіс 11) 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 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 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні та години за адресою:
01013, м. Київ, вул. Баренбойма, 8.
Отримати додаткову інформацію можна в РВ ФДМУ по м. Києву, адреса: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 331, тел. 281-00-35 у робочі дні та
години.

м. КИЇВ

Продаж об’єктів групи Д

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: індивідуально визначене майно – кран автомобільний (КС4561) К-162 на базі шасі КрАЗ-257, державний № АА8416ВМ, інв. № 8457.
Адреса об’єкта: 01013, м. Київ, вул. Баренбойма, 8.
Балансоутримувач: Мостозагін № 2 ПАТ «Мостобуд», код за ЄДРПОУ
01386303. Адреса балансоутримувача: 01013, м. Київ, вул. Баренбойма, 8.
Відомості про об’єкт: кран автомобільний (КС-4561) К-162 на базі шасі
КрАЗ-257, державний № АА 8416 ВМ, інвентарний № 8457, не увійшов до статутного капіталу ПАТ «Мостобуд» та перебуває на балансі Мостозагону № 2.
Кран КС-4561 – найбільш потужний вітчизняний автомобільний кран
максимальною вантажопідйомністю 16,0 т на основній стрілі, оснащений
основною стрілою завдовжки 10,0 м, подовженими – 14,0, 18,0 і 22,0 мм,
з гуськом 5,0 м. Веж-стріловим обладнанням не оснащується. Базове шасі
автомобіля КрАЗ-257К1 або КрАЗ -250.
Силова установка – генератор ЕСС5-82-4У2. Привід крана електричний
від власної установки або від зовнішньої мережі. Привід механізмів індивідуальний від електродвигуна.
Система управління робочими рухами контроллера дозволяє поєднувати підйом (опускання) гака або стріли з обертанням поворотної платформи.
Швидкості робочих рухів регулюються підключенням опорів у ланцюзі роторів і зміною частоти струму генератора.
Кран має гідравлічні виносні опори і може працювати на виносних опорах,
без виносних опор, може пересуватися з вантажем на гаку не більше 4,4 т на
основній стрілі зі швидкістю до 5 км/год. Пересування з вантажем дозволено
тільки при розташуванні стріли по осі крана в сторону заднього моста. Кабіна
управління в зимовий час опалюється електрообігрівачем. Характеристика
КТЗ: номер шасі 325204014408/4407G, маса без навантаження: 20000, повна
маса: 20000, об’єм двигуна – 14 860 куб.см, пробіг – 253 461,0 км.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 90 673,20 (дев’яносто тисяч шістсот
сімдесят три гривні 20 копійок). ПДВ – 18 134,64 (вісімнадцять тисяч сто
тридцять чотири гривні 64 копійки).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 108 807,84 (сто вісім
тисяч вісімсот сім гривень 84 копійки).
Умови продажу: подальше використання автокрана визначає покупець.
Засоби платежу – грошові кошти.
Переможець аукціону (покупець) виплачує Товарній біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа» за проведення аукціону витрати у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта з урахуванням ПДВ.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ») та
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації та ПДВ вносяться
на р/р № 37184501900001 в ГУДКСУ у м. Києві, МФО 820019, код за ЄДРПОУ
19030825, одержувач: РВ ФДМУ по м. Києву. Сума грошових коштів у розмірі
10 880,78 грн без ПДВ, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37317007000034 в ГУДКСУ у м. Києві, МФО 820019, код за ЄДРПОУ
19030825, одержувач – РВ ФДМУ по м. Києву (призначення платежу: «10 % від
початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 10 880,78 грн, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 15 липня
2016 року.

ті 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 – 25 липня 2016 року.
Грошові кошти у розмірі 10 % початкової вартості продажу державної
частки, що становить відповідно 62 130,00 (шістдесят дві тисячі сто тридцять)
гривень, перераховуються заявником за окремим платіжним дорученням
на рахунок № 37316021000058 в Державній казначейській 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) гривень, та кошти під
час розрахунків за придбану державну частку 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 поданих документів та
обов’язок довести своє право на придбання об’єктів державної власності
покладається на покупця.

Управління продажу об’єктів малої приватизації,
т. 200-42-49
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Чернігівська область

12-квартирний житловий будинок разом із земельною ділянкою за адресою: м. Чернігів, вул. Корольова, 16а. Земельна ділянка площею 0,2032 га,
кадастровий номер 7410100000:02:046:9004, категорія земель – землі
житлової та громадської забудови. Приватизовано юридичною особою,
яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, за 372 523,26 грн, у т. ч. ПДВ –
62 087,21 грн (ціна продажу об’єкта приватизації – 91 253,82 грн, у т. ч. ПДВ –
15 208,97 грн, ціна продажу земельної ділянки – 281 269,44 грн, у т. ч. ПДВ –
46 878,24 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
Вінницька область

Районна котельня разом із земельною ділянкою за адресою: Вінницька
обл., смт Оратів, вул. Сковороди, 9а, що перебуває на балансі Управління
капітального будівництва Вінницької облдержадміністрації. Земельна ділянка
площею 0,1 га, кадастровий номер 0523155000:01:008:0308. Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування. Приватизовано фізичною особою за 596 946,19 грн,
у т. ч. ПДВ – 99 491,03 грн. (ціна продажу об’єкта незавершеного будівництва – 378 309,67 грн (без ПДВ), ціна продажу земельної ділянки –
119 145,49 грн (без ПДВ).

Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації,
т. 200-42-32
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи Ж, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 21.06.2016 № 1200)

Харківська область

Колишній дитячий садок № 258 разом із земельною ділянкою за адресою: м. Харків, вул. Тімірязєва, 32 (без збереження профілю діяльності, але
за умови використання колишнього дитячого садка для роботи з дітьми згідно із Законом України «Про дошкільну освіту»).

Ознайомитися з спільним українсько-швейцарським підприємством у
формі товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕМА» можна у робочі дні
за його місцезнаходженням: 02660, м. Київ, вул. Колекторна, 30.
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, 200-32-29,
200-36-56 у робочі дні з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю та у передсвяткові дні –
з 9.00 до 16.45).

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної власності –
державної частки у статутному капіталі Спільного підприємства по
агропромисловому будівництву «Ратнеагробуд» розміром 19,27%
Найменування: державна частка у статутному капіталі Спільного підприємства по агропромисловому будівництву «Ратнеагробуд» розміром
19,27 %.
Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 03582913.
Найменування товариства: Спільне підприємство по агропромисловому
будівництву «Ратнеагробуд».
Місцезнаходження товариства: 44100, Волинська обл., смт Ратне,
вул. Б. Хмельницького, 98.
Розмір статутного капіталу товариства: 813 089,27 грн.
Розмір частки, запропонованої до продажу: 19,27 %.
Номінальна вартість частки: 156 682,30 грн.
Середньооблікова чисельність працюючих: 4 особи.
Показники економічної діяльності
за останні три роки
Показник
Баланс активів і пасивів, тис. грн.
Рентабельність, %
Вартість власного капіталу, тис. грн
Чистий прибуток, тис. грн
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн

2013 р.
1 566,5
- 4,3
1 280,3
- 54,9
2 563,5

2014 р.
1 209,2
- 33,4
952,4
- 317,8
335,6

2015 р.
1 024,3
- 20,7
781,0
- 161,7
46,5

Підприємство викидів та скидів забруднювальних речовин у навколишнє
природне середовище не здійснює.
Початкова ціна об’єкта: 440 320,00 грн (чотириста сорок тисяч
триста двадцять гривень 00 коп.) без урахування ПДВ.
Засоби платежу: грошові кошти.
Умови продажу об’єкта приватизації:
у встановлений договором строк сплатити ціну продажу об’єкта; у встановлений договором строк прийняти об’єкт; надавати продавцю необхiднi
документи, вiдомостi, матеріали тощо про виконання умов договору. Не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю за виконанням умов договору;
подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта в період чинності умов договору здійснюються за погодженням продавця із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем
на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених
законодавством та договором, прав та обов’язків покупця згідно законодавства України; у разі зміни місцезнаходження покупець зобов’язаний у десятиденний строк повідомити про це державний орган приватизації.
Плата за реєстрацію заяви – 17,00 грн вноситься на р/р № 37180500900001
РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014,
код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській
області (за заяву).
Грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни державної частки вносяться на р/р № 37315048004566 РВ ФДМУ по Волинській області в ДКСУ
м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для
РВ ФДМУ по Волинській області грошові кошти в розмірі 10 % початкової
ціни продажу державної частки для участі в аукціоні.
Розрахунки за придбаний об’єкт здійснюються грошовими коштами на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ
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у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення
платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області (кошти від продажу на аукціоні
об’єкта державної власності групи Е).
Аукціон буде проводитись 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 22.05.2012 № 723 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 12.06.2012 за № 937/21249.
Аукціон буде проведено о 10.00 через 20 календарних днів після
опублікування цієї інформації за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 817.
Заява та документи, обов’язкові для всіх заявників, на участь в аукціо
ні приймаються у робочі дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00
за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, РВ ФДМУ

по Волинській області. Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 3 дні до початку аукціону.
У разі якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або
інший неробочий день, що визначений відповідно до закону, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з 8.00 до 17.15, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0332) 24-00-57.

КОНКУРСИ З відбору розробників документації із землеустрою
ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою
Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера
(проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці).
Дані про об’єкти землеустрою: земельна ділянка (землі під господарськими будівлями і дворами сільськогосподарського призначення), на якій розташований об’єкт державної власності гр. А – одноповерхова будівля
лазні загальною площею 146,3 м2, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ по вирощуванню насіння цукрових
буряків «Жданівське» та перебуває на балансі ПАТ «Жданівське», за адресою: 22015, Вінницька обл., Хмільницький
р-н, с. Качанівка, вул. Кошового, 16.
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,035 га (рішення № 79 від 18.04.2016 4 сесії 7-го скликання
Качанівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 27.11.2015 № 1797 «Про включення до переліку
об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: витяг з Державного
земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Вінницькій області конкурсну документацію
в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців
робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів, що подаються на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про
це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента
та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із
землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання
робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами
виконаних робіт; копії спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, або відповідних допусків до державної таємниці (за необхідності); згода на обробку персональних даних (додаток 4 до Положення про
конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) – для фізичних
осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк
виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурс відбудеться 03.08.2016 об 11.00 в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10. Конкурсна документація подається до регіонального відділення шляхом поштового відправлення
на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00
27.07.2016. Конкурсна комісія працює за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 53-03-50.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення повторного
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (встановлення розміру та меж земельної ділянки, погодження меж земельної
ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами, закріплення меж земельної(них) ділянки(нок) ме
жовими знаками, проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній(ним) ділянці(нкам), погодження
та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання позитивного висновку державної експертизи щодо розробленої документації із землеустрою та витягу з Державного земельного кадастру, підготовка інших документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
1. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташовано державне
майно – об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 6.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 7.
Об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 6, детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті. Площа земельної ділянки, у т. ч. під будинком, допоміжними будівлями та спорудами
становить 168,7 м2.
Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності, становить 0,17 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.11.2001 № 2179 зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, наказ регіонального відділення від 13.12.2001 № 762.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок
державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.

2. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташовано державне
майно – об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 7.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 9.
Об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 7, детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті. Площа земельної ділянки, у т. ч. під будинком, допоміжними будівлями та спорудами
становить 179,7 м2.
Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності, становить 0,17 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.11.2001 № 2179 зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, наказ регіонального відділення від 13.12.2001 № 761.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок
державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
3. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташовано державне
майно – об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 8.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 11.
Об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 8, детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті. Площа земельної ділянки, у т. ч. під будинком, допоміжними будівлями та спорудами
становить 181,1 м2.
Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності, становить 0,17 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.11.2001 № 2179 зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, наказ регіонального відділення від 13.12.2001 № 764.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок
державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
4. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташовано державне
майно – об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 9.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 13.
Об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 9, детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті. Площа земельної ділянки, у т. ч. під будинком, допоміжними будівлями та спорудами
становить 176,6 м2.
Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності, становить 0,17 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.11.2001 № 2179 зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, наказ регіонального відділення від 13.12.2001 № 765.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок
державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Запорізькій області у запечатаному конверті, на якому, крім
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий
запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення
про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідній орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним
законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за
наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів
і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору
виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк
виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсна документація подається до відділу організаційно-документального та інформаційного забезпечення
РВ ФДМУ по Запорізькій області (кімната 9).
Останній день подання конкурсної документації – 20.07.2016 до 17.00.
Конкурс відбудеться 27.07.2016 о 10.00 за адресою: РВ ФДМУ по Запорізькій області: м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. 35.
Місцезнаходження комісії: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області:. Телефони для
довідок: (061) 226-07-76, 226-07-75.

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

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Волинській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,
якого буде залучено до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів Кортеліської
експлуатаційної дільниці, що знаходяться на балансі Ратнівського МУВГ, а
саме: – ремонтно-механічна майстерня площею 173,6 м2 (інв. № 101034); –
гараж площею 247,0 м2 (інв. № 101035); – бензовловлювач і дощоприймач (інв.
№ 101037); – грязевідстійник з бензовловлювачем (інв. № 101038); – шахтний
колодязь (інв. № 101039); – пожрезервуар (інв. № 101040); – каналізаційнонасосна станція (КНС) (інв. № 101041); – склад ПММ площею 15,4 м2 (інв.
№ 101042); – естакада для миття машин (інв. № 101043); – технічні площадки
(інв. № 101044); – водопровід і каналізація (інв. № 101045); – благоустрій вертикального планування дороги (інв. № 101047); – енергетичне господарство
(інв. № 101048); – водопостачання, каналізація (інв. № 101051); – зовнішні
тепломережі (інв. № 101052); – благоустрій вертикального планування дороги (інв. № 101053); – електропостачання (інв. № 101054). Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Ратнівське міжрайонне управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44100, Волинська обл.,
Ратнівський р-н, с. Кортеліси, вул. Перемоги, 2а. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: (0332) 24-00-57. Телефакс замовника конкурсу: (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу:
rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – 17 найменувань. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: незавершене будівництво – 1 301 грн. станом на 01.01.2016. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016. Платник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Волинській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напрямку «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області
конкурсну документацію, яка відповідно до Положення складається із:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів
конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням таких робіт, 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 ро-
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біт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); інша інформація щодо досвіду у сфері оцінки майна
претендента в Україні та інших країнах світу) та інформація про оцінювачів,
що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються
ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів
тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Враховуючи лист ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 «Щодо показників
середніх значень ціни надання послуг з оцінки майна у першому кварталі 2016
року» по даному об’єкту пропонуємо врахувати середню максимальну ціну
послуг з оцінки майна – 3 200 грн. (комплекс будівель та споруд), що буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця.
Конкурсну документацію необхідно подавати у запечатаному конверті. На
конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Волинській області (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб.801, телефон:
(0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться о 10.00 через 14 днів після опублікування цієї
інформації у Регіональному відділенні ФДМУ по Волинській області
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію необхідно подати до сектору організаційноадміністративного забезпечення Регіонального відділення ФДМУ по
Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімната 807 за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки № 1: нежитлова будівля площею 153,0 м2. Місце
знах одження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Житомирський р-н,
с. Сінгури, вул. Румянцева, 1а. Балансоутримувач: Відділ культури і туризму
Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області (м.
Житомир, 1-й просп. Корольова, 6). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад Сінгурівська музична школа.
 Об’єкт оцінки № 2: частина приміщення їдальні площею 24,8 м2 на
1-му поверсі навчального корпусу ВПУ ЖДТУ (літ. Б). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Корольова, 132. Балансоутримувач:
Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир,
вул. Черняховського, 103). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Дмитренко С. А.
 Об’єкт оцінки № 3: вбудовані приміщення площею 40,0 м2 на 1-му
поверсі двоповерхового житлового будинку, що під час приватизації не
увійшов до статутного капіталу ВАТ «Полянківський фарфоровий завод».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Баранівський р-н,
смт Полянки, вул. Пушкіна, 3. Балансоутримувач: ВАТ «Полянківський фарфоровий завод» (Житомирська обл., Баранівський р-н, смт Полянки). Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки:
30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – УДППЗ «Укрпошта».

 Об’єкт оцінки № 4: нежитлові приміщення площею 18,0 м2 пошти
(літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Житомирський
р-н, с. Корчак, вул. Леніна, 16. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ
«Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».
 Об’єкт оцінки № 5: нежитлові приміщення площею 31,9 м2 пошти
(літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Житомирський
р-н, с. Висока Піч, вул. Чуднівська, 3. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2016.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».
 Об’єкт оцінки № 6: нежитлові приміщення пошти площею 13,8 м2
відділення зв’язку (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська
обл., Житомирський р-н, с. Буки, вул. Рад, 14. Балансоутримувач:
Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки:
30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».
 Об’єкт оцінки № 7: нежитлові приміщення площею 20,1 м2 відділення зв’язку (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
Лугинський р-н, с. Червона Волока, вул. Шевченка, 58а. Балансоутримувач:
Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки:
30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».
 Об’єкт оцінки № 8: нежитлові приміщення пошти площею 37,1 м2
відділення зв’язку (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська
обл., Лугинський р-н, с. Бовсуни, вул. Центральна, 79. Балансоутримувач:
Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки:
30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».
 Об’єкт оцінки № 9: нежитлові приміщення пошти площею 11,9 м2
відділення зв’язку (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська
обл., Лугинський р-н, с. Станційне, вул. Залізнична, 5. Балансоутримувач:
Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки:
30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».
 Об’єкт оцінки № 10: нежитлові приміщення площею 24,5 м2 відділення зв’язку (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
Лугинський р-н, с. Літки, вул. Молодіжна, 4. Балансоутримувач: Житомирська
дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2016.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».
 Об’єкт оцінки № 11: нежитлові приміщення площею 20,8 м2 будівлі пошти (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
Олевський р-н, с. Зольня, вул. Кірова, 12. Балансоутримувач: Житомирська
дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2016.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».
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 Об’єкт оцінки № 12: нежитлові приміщення площею 36,7 м2 будівлі пошти (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська
обл., Олевський р-н, с. Тепениця, вул. Леніна, 26а. Балансоутримувач:
Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки:
30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».
 Об’єкт оцінки № 13: нежитлові приміщення площею 13,8 м2 будівлі пошти (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська
обл., Олевський р-н, с. Сущани, вул. Набережна, 3в. Балансоутримувач:
Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки:
30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».
 Об’єкт оцінки № 14: нежитлові приміщення площею 14,9 м2 будівлі пошти (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська
обл., Олевський р-н, с. Жубровичі, вул. Шевченка, 9. Балансоутримувач:
Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки:
30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти
господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 15 січня 2016 року за № 60/28190, яка складається з підтвердних
документів та конкурсної пропозиції претендента, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою
(додаток 3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до
Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 2 до Положення) разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення)
(за наявності); пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не більше
5 календарних днів), запечатану в окремому конверті.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до сектору
організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Житомирській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) до 17.00. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, тел. для довідок 42-04-18.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (літ.
А-3, частина приміщення № 2 площею 10,0 м2) першого поверху триповерхової адміністративної будівлі, реєстровий номер 21560045.800.
АААЖЖБ211. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
Якимівський р-н, смт Якимівка, вул. Центральна (стара назва Леніна), буд. 54.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: ЗД УДППЗ «Укрпошта». Платник робіт
з оцінки: ТОВ «СІЧ-ІНФОКОМ». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.05.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного майна
(061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса
РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (літ. А,
частина приміщення № 23) площею 10,0 м2 першого поверху триповерхової адміністративної будівлі, реєстровий номер 21560045.800.
АААЖЖБ505. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
м. Приморськ, вул. Соборна (стара назва Кірова), буд. 80. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: ЗД УДППЗ «Укрпошта». Платник робіт з оцінки:
ТОВ «СІЧ-ІНФОКОМ». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 22607-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ
по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень (літ. Б
частини приміщень № 1, № 2, № 3 загальною площею 10,0 м2) другого поверху триповерхової основної будівлі, реєстровий номер
21560045.800.АААЖЖБ354. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька
обл., Пологівський р-н, м. Пологи, вул. Єдності (стара назва Горького),
буд. 29. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: ЗД УДППЗ «Укрпошта».
Платник робіт з оцінки: ТОВ «СІЧ-ІНФОКОМ». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016. Контактні телефони: відділ оренди
державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).
Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (літ. А,
частина приміщення № 3 площею 10,0 м2) першого поверху двоповерхової адміністративної будівлі, реєстровий номер 21560045.800.
АААЖЖБ176. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Розівський
р-н, смт Розівка, вул. Центральна (стара назва Леніна), буд. 100. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору
оренди. Балансоутримувач майна: ЗД УДППЗ «Укрпошта». Платник робіт з
оцінки: ТОВ «СІЧ-ІНФОКОМ». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.05.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного майна
(061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса
РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (літ. А,
частина приміщення № 15 площею 10,0 м2) першого поверху двоповерхової адміністративної будівлі, реєстровий номер 21560045.800.
АААЖЖБ525. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
Веселівський р-н, смт Веселе, вул. Пушкіна, буд. 29. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: ЗД УДППЗ «Укрпошта». Платник робіт з оцінки:
ТОВ «СІЧ-ІНФОКОМ». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 22607-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ
по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (літ. А-3, приміщення № 87 та частина приміщення № 80 загальною площею 10,0 м2),
вбудовані в другий поверх триповерхової адміністративної будівлі, реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ303. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького,
буд. 15. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: ЗД УДППЗ «Укрпошта».
Платник робіт з оцінки: ТОВ «СІЧ-ІНФОКОМ». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016. Контактні телефони: відділ оренди
державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).
Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (літ. А-І,
А-ІІ, частина приміщення № 2-1 загальною площею 10,0 м2) одноповерхової адміністративної будівлі, реєстровий номер 21560045.800.
АААЖЖЖБ120. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул. Пушкіна, буд. 106а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору
оренди. Балансоутримувач майна: ЗД УДППЗ «Укрпошта». Платник робіт з
оцінки: ТОВ «СІЧ-ІНФОКОМ». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.05.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного майна
(061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса
РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 10, № 11 та
частини приміщень спільного користування № 1, 2, 3, 9 загальною
площею 35,3 м2, вбудованих у перший поверх будівлі літ. А-2, реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ931. Місцезнаходження об’єкта
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оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Бейбулатова, 11. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Головне управління статистики у Запорізький
області. Платник робіт з оцінки: ФОП Кузьміна Н. В. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.06.2016. Контактні телефони: відділ оренди
державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).
Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 8 першого поверху будівлі (літ. А-2), реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ931,
загальною площею 31,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька
обл., м. Мелітополь, вул. Бейбулатова, 11. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач
майна: Головне управління статистики у Запорізький області. Платник робіт
з оцінки: ФОП Кузьміна Н. В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.06.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного майна
(061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса
РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого в перший поверх будівлі (літера А, реєстровий номер 01125761.1АААИБЕ743) нежитлового приміщення холу № 107 загальною площею 2,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. М. Горького, 6. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Бердянська філія державного підприємства
«Адміністрація морських портів України» (адміністрація бердянського морського порту). Платник робіт з оцінки: ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-банк». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016. Контактні телефони:
відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 22607-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина замощення І з правого боку фасадної стінки будівлі (літ. Б-2) загальною площею 9,0 м2. Місцезна
ходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний (Леніна), 6б.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Балансоутримувач майна: ЗД УДППЗ «Укрпошта». Платник робіт з оцінки:
Свято-Єлізаветинський жіночий монастир Запорізької Єпархії Української
православної церкви. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 22607-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ
по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта
господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності,
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у
межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки. Оцінювачі, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має
підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта
оцінки та дату проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки окремо:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які
працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 2 до Положення);
3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному
окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, що подали документи на конкурсний відбір СОД в одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001,
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. №16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50, 226-07-66, 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційнодокументального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій
області (каб. № 9) до 08.07.2016 (включно).
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Запорізькій області 14.07.2016
о 10.00 за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб.
№ 35.
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Луганській області в інформації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки об’єктів оренди, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» № 43 (959) від 30.05.2016 на
стор. 5, найменування та місцезнаходження об’єкта поз. 2 слід читати:
«Найменування об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення
площею 40,7 м2 другого поверху в триповерховій адміністративній
прибудові спортзали (інв. № 10310010). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Сосюри, 345в.».

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: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 32,8 м2 на першому поверсі одноповерхової будівлі
(літ. А-1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Кривоноса, 4а.
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. Кривоноса,
4а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Друк Захід».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 1-16)
загальною площею 259,0 м2 на першому поверсі дев’ятиповерхового
будинку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Стуса, 1. Балансоутримувач: ВПУ № 11 м. Червонограда. 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., м. Червоноград, вул. Стуса, 1. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина асфальтованого замощення загальною площею 48,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Туган-Барановського, 13. Балансоутримувач: ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. 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. Туган-Барановського, 13. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Савчин
Олена Василівна.

 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення цокольного поверху пішохідного переходу МАПП «Шегині» загальною площею 93,34 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Мостиський р-н, с. Шегині,
вул. Дружби, 216. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України
та перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Львівської митниці
ДФС. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: 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., Мостиський
р-н, с. Шегині, вул. Дружби, 216. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Українськонімецьке спільне підприємство «Львів-Трейдінг».
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № IX (кухня) загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 4 (реєстровий №02070987.202.СТЮПВС045). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Пасічна, 22. Балансоутримувач: ЛНУ ім. І. Франка. 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. Пасічна, 22. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ФОП Ставінчук Наталія Миколаївна.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення або до відділу організаційно-докумен
тального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться
у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у
календарних днях). На конверті 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.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: облаштований майданчик для паркування кавомобіля загальною площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська державна академія будівництва та архітектури. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника
конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий
режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.06.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Тішинська-Оксамитна
Неллі Василівна (код 2596813326), тел. (063) 818-45-81.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 36,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська
національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пастера, 31. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29.
Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –.
Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт
з оцінки: Мале приватне підприємство «Едіс» (інд. код 23875735), тел.: (067)
480-56-51, 700-13-13.
 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення № 56, 57, 58, 59, 60 на другому поверсі триповерхової будівлі КПО № 88 загальною площею 21,7 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Філія «Одеське управління
військової торгівлі» концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Енгельса, 16а. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника
конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника
конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за
групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –.
Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –.
Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Гесслер Марія Станіславівна (інд. код 3191716763),
тел.: (097) 799 94-34.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення другого поверху складу № 10 платонівського молу загальною площею 56,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
Митна пл., 1/2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-5029. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види
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економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис.
грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна
грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ТОВ «НОВОЛОГ» (інд. код 14299669), тел. 729-45-11.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (в приміщеннях
№ 31-32, 22, 25, 26, 27, 30 майданчика між відповідними складськими приміщеннями (рампа) загальною площею 168,7 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Ізмаїльська філія ДП «Адміністрація
морських портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
м. Ізмаїл, вул. Набережна Лукі Капікраяна, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-5028, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства,
тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий
режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.06.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Сара Володимир Васильович (інд.
код 2813800690), тел. (067) 559-55-90.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення холу другого поверху навчально-новоаудиторного корпусу загальною площею 5,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний
університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Французький бульвар, 24/26. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28,
(048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.06.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Бідна Ірина Сергіївна (інд. код
2992522200), тел. (093) 817-11-01.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина коридору на 5-му поверсі
навчально-лабораторного корпусу № 2 загальною площею 24,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський державний
екологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Львівська, 15. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.06.2016. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ФОП Бернавський Анатолій Олексійович
(інд. код 2497313713), тел. (067) 762-99-13.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина площі на 1-му поверсі будівлі їдальні загальною площею 62,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеський державний екологічний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Львівська, 15. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-5028, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства,
тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий
режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.06.2016. інформація
про особу – платника робіт з оцінки: фізична особа – підприємець Бернавський
Анатолій Олексійович (Інд. код 2497313713), тел. (067) 762-99-13
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення адміністративної будівлі соціального призначення загальною площею 208,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Саратський районний
центр зайнятості. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл. смт
Сарата, вул. Леніна, 97а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-5029. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис.
грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна
грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Комунальний заклад «Саратський районний Будинок дитячої творчості» (код
за ЄДРПОУ 35091023), тел. (048) 482-26-44.
 10. Назва об’єкта оцінки: два службових приміщення в одноповерховій будівлі загальною площею 24,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеський авіаційний завод».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Маршала Жукова, 32а.
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Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –.
Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим
земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.06.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Державне підприємство
«Одеський авіаційний завод» (код за ЄДРПОУ 7756801), тел.: 716-88-02,
765-71-53, 716-88-08.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення у будівлі (інв. № 14158) на території ДП «ІМТП» загальною площею 5,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Іллічівський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати при пролонгації договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048)
731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства,
тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна
грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 20.05.2016. Інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ТОВ «Мікс Логістик» (код за ЄДРПОУ 35162811), тел.: 304-309,
(050) 244-76-03 Анна бухгалтер; 760-01-38; факс (0268) 3-43-09.
 12. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення у будівлі (інв. № 3273) загальною площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Іллічівський морський торговельний
порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ,
вул. Транспортна, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати при пролонгації договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 20.05.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Мікс Логістик» (код за ЄДРПОУ
35162811), тел.: 304-309, (050) 244-76-03, Анна бухгалтер; 760-01-38; факс
(0268) 3-43-09.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення блоку службово –
побутових приміщень разом з їдальнею (другий поверх) на території
5-го термінала загальною площею 58,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Іллічівський морський торговельний порт».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача
Балка, вул. Північна, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати при пролонгації договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 20.05.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Дочірнє підприємство «УКРАЇНСЬКИЙ
ТЕРМІНАЛ» (код за ЄДРПОУ 34692797), тел. (050) 446-77-18, Евтушенко
Дмитро, Світлана Рябець; (044) 200-17-77, (050) 352-69-31.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення цокольного поверху в будинку портоклубу загальною площею 22,6 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства
«Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Ланжеронівський
спуск, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони
замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –.
Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим
земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 20.05.16.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Якименко Т. С., (8096)
358-10-77, 729-37-22.
 15. Назва об’єкта оцінки: площі в торці Червоних пакгаузів (інв.
№ 060025) загальною площею 2 573,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа,
1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 20.05.16. Інформація про

особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД», 72931-62 Вікторія, 729-31-65, 35-80 Наталья Миколаївна Каракуліна, 729-4126 Поліна Володимирівна, Ольга Барова.
 16. Назва об’єкта оцінки: частина коридору першого поверху адміністративної будівлі загальною площею 5,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна податкова інспекція у Біляївському
районі Головного управління ДФС в Одеській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Біляївка, вул. Костіна, 3а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу:
(048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.05.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Пригоровська Н. В. (інд. код
1918117742), тел. (067) 180-76-76.
 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого та
другого поверхів в адмінбудівлі, інв. № 011015, загальною площею
56,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне
підприємство «Центр тестування мобільної техніки». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., Біляївський р-н, с. Нерубайське, вул. Зелена,
1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –.
Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим
земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.05.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (інд.
код 191999616), тел.: 355-233, 719-28-57.
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).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах I, II, III, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 07.07.2016. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити
назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 13.07.2016 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській
області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503).
Телефон для довідок (048) 731-50-39.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (балансоутримувач – Сумський державний університет).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2. Мета
проведення незалежної оцінки: передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 30.06.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ
ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Козін Д. Е.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (балансоутримувач – Сумський державний педагогічний
університет ім. А. С. Макаренка). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми,
вул. Роменська, 87. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2016. Замовник
робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Козін Д. Е.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
17,5 м2 (балансоутримувач – Сумський будівельний коледж). Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Петропавлівська, 108. Мета проведення
незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.06.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по
Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Колібровський П. П.
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 528,1 м2 (балансоутримувач – Сумська дирекція
Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, пл. Привокзальна, 5. Мета проведення незалежної оцінки – продовження терміну дії договору оренди. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки
об’єкта – ПАТ «Укртелеком».
 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 17,3 м2 (балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Кузнечна, 2. Мета проведення незалежної оцінки – продовження терміну дії договору оренди. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки
об’єкта – Видавничо-виробниче підприємство «Мрія» – товариство з обмеженою відповідальністю.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2–4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається до конкурсної комісії разом із супровідним листом.
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у
календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська,
30/1. Телефон для довідок (0542)- 36-23-87.
Конкурс відбудеться 13 липня 2016 року о 10.00 за адресою:
м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 5.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 7 липня 2016 року
(включно).

29 червня 2016 року
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ничу базу. Правовий режим земельної ділянки – право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 137 457 143,00 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 – ТОВ «Поділляхліб».
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

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 (повторний конкурс): будівля пожежного сараю площею 36,6 м2, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу
ТОВ «Чорноострівське хлібоприймальне підприємство». Балансоутримувач –
ТОВ «Чорноострівське хлібоприймальне підприємство». Місцезнаходження
об’єкта: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Мар’янівка, вул. Вокзальна,
1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua.
Балансова залишкова вартість станом на 30.04.2016 – 0,00 грн. Розмір земельної ділянки – 3,6 га. Місце розташування земельної ділянки: Хмельницька обл.,
Хмельницький р-н, с. Мар’янівка, вул. Вокзальна, 1. Правовий режим земельної ділянки – право оренди (договір оренди землі до 09.02.2022). Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки – 210 535,00 грн. Дата оцінки – 30.06.2016.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення площею 28,7 м2 частини корпусу № 27. Балансоутримувач – ДП «Новатор». Місцезнаходження
об’єкта: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17. 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 – 307,00 грн. Розмір земельної ділянки – 154 417,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Хмельницький,
вул. Тернопільська, 17. Цільове призначення земельної ділянки – під вироб-

зі ЗМІ РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) до 13 липня 2016 року
(включно) до 17.00.
Конкурс відбудеться 19 липня 2016 року о 10.00 у РВ ФДМУ
по Хмельницькій області за адресою: 29000, м. Хмельницький,
вул. Соборна, 75.

ПІДСУМКИ
За результатами конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
проведених 15.06.2016, переможцями конкурсу визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – Спільне Українсько – Угорське підприємство «Увекон» щодо визначення вартості пакета акцій публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» розміром 99,995 % статутного капіталу товариства з метою приватизації шляхом продажу за конкурсом з відкритістю
пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 4 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 861-р «Деякі питання
приватизації» (зі змінами). Строк надання послуг з оцінки – 34 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 184 000,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Консалтинговий центр «Маркон»
щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення площею 2,0 м2 в адміністративній будівлі за адресою: м. Київ,
вул. Кутузова, 18/9, що обліковується на балансі Фонду державного майна
України, для укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3 100,00 грн.
Продовження рубрики на стор. 10

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

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.03.2016

м. Київ

21.03.2016

№ 547

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

м. Київ

№ 548

Про поновлення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів

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

Заступник Голови Фонду

Н. Лебідь

Н. Лебідь
Додаток
до наказу ФДМУ
від 21.03.2016 № 548

Додаток
до наказу ФДМУ
від 21.03.2016 № 547

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювача, дію яких поновлено

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких зупинено
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Свідоцтво про реєстрацію у ДержавКваліфікаційний документ оцінювача
ному реєстрі оцінювачів та СОД
Прізвище, ім’я, по батькові
Номер
Дата видачі
Номер
Дата видачі Навчальний заклад
Болгова Юлія Олегівна
538
08-04-2014
МФ № 24
15-03-2014 Придн.ДАБтА
Грабовський Ярослав Євгенович
4776
19-07-2006
МФ № 4156 04-03-2006 МІБ
Добровольська Вікторія Іванівна
5577
11-06-2007
МФ № 4159 04-03-2006 МІБ
Завгородній Олександр Миколайович
531
08-04-2014
МФ № 25
15-03-2014 Придн.ДАБтА
Корінний Володимир Андрійович
407
10-07-2003
613
21-03-2002 Мін’юст
Мартиненко Олександр Олександрович
638
06-05-2014
МФ № 27
15-03-2014 МІБ
Нагорнов Сергій Сергійович
1258
27-04-2004
МФ 988
13-03-2004 МІБ
Пономарьов Дмитро Іванович
4580
19-04-2006
МФ № 4178 04-03-2006 МІБ
Світлична Леся Вікторівна
1267
07-05-2004
МФ № 994
13-03-2004 МІБ
Сідабра Анастасія Борисівна
8205
06-05-2010
МФ № 996
13-03-2004 Далекс-експерт
ЦМК № 75
13-03-2004 Далекс-експерт
Скрипнікова Ольга Вадимівна
564
16-04-2014
МФ № 31
15-03-2014 Придн.ДАБтА
Соболєв Іван Валерійович
1309
02-06-2004
ЦМК № 74
13-03-2004 МІБ
Соловйов Микола Олексійович
1409
13-07-2004
МФ№ 993
13-03-2004 РУЦ
Халфіна Тамара Олександрівна
637
06-05-2014
МФ № 34
15-03-2014 МІБ
Шаблинська Наталя Олексіївна
4545
04-04-2006
МФ № 4171 04-03-2006 ІКЦ УТО
Шелєпова Карина В’ячеславівна
562
16-04-2014
МФ № 35
15-03-2014 Придн.ДАБтА
Юрченко Олександр Олегович
10185
08-08-2013
МФ № 1002 13-03-2004 МІБ

Регiон
Дніпропетровська обл.
Хмельницька обл.
м. Київ
м. Дніпропетровськ
Миколаївська обл.
м. Дніпропетровськ
м. Сімферополь
м. Луганськ
м. Дніпропетровськ
м. Сімферополь
м. Сімферополь
м. Дніпропетровськ
м. Київ
АРК
м. Дніпропетровськ
м. Донецьк
м. Дніпропетровськ
Київська обл.

Примітка. Придн.ДАБтА – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; Егіда – ТОВ «Агентство незалежної експертизи «Егіда»; МІБ – Міжнародний інститут бізнесу; Мін’юст – Міністерство юстиції України; Далекс-експерт – Центр післядипломної освіти
підприємства «Далекс-Експерт»; РУЦ – ЗАТ «Республіканський навчальний центр»; ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційноконсультаційний центр» Українського товариства оцінювачів.

№
з/п
1
2
3
4

Прізвище, ім’я, по батькові
Будченко Олександр Васильович
Васильєв Артем Георгійович
Грицай Ірина Анатоліївна
Жорнік Євгеній Валерійович

5 Заводовський Ярослав Ігорович
6 Камєнєв Костянтин Вікторович
7 Кардані Юрій Віталійович
8 Корнєва Наталя Вікторівна
9
10
11
12
13
14
15
16

Лебедєв Володимир Миколайович
Луценко Аліна Миколаївна
Мартинюк Олег Анатолійович
Нестеренко Світлана Анатоліївна
Півень Олександр Миколайович
Соколова Марина Сергіївна
Шейнерт Дмитро Євгенович
Яремчук Ігор Олександрович

Свідоцтво про реєстрацію у ДерКваліфікаційний документ оцінювача
жавному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
номер
дата видачі
навчальний заклад
3891
29-08-2005
МФ 3598
11-06-2005
УКШ
208
22-10-2015
МФ №3
01-02-2014
УКШ
3015
07-10-2002
ЕО-72
21-12-2000
ККН
6525
22-05-2008
МФ №5934
19-04-2008
ХЦНТЕІ
МФ №8-2
01-02-2014
УКШ
790
01-09-2014
МФ №8-1
01-02-2014
УКШ
1137
02-03-2004
МФ 746
06-12-2003
ХЦНТЕІ
4773
19-07-2006
МФ №809
20-12-2003
МІБ
МФ №8250
30-11-2013
Донец.ДТУ
248
28-01-2014
МФ №8057
08-06-2013
Донец.ДТУ
5083
27-12-2006
264
30-06-2000
Мін’юст
629
30-04-2014
МФ №8174
28-09-2013
ХЦНТЕІ
130
01-03-2016
МФ №7515
24-04-2010
Експерт-Сервіс
673
20-05-2014
МФ №13
01-02-2014
УКШ
7589
23-06-2009
МФ №6940
30-05-2009
УКШ
9159
06-04-2012
МФ №8202
25-02-2012
УКШ
2268
28-08-2002
2191
03-02-2001
МЦПІМ
8643
21-03-2011
МФ №7736
18-12-2010
ІКЦ УТО

Регiон
м. Київ
м. Київ
Чернівецька обл.
м. Харків
м. Тернопіль
м. Тернопіль
Луганська обл.
м. Житомир
м. Донецьк
м. Донецьк
м. Рівне
м. Харків
Черкаська обл.
Київська обл.
Волинська обл.
м. Донецьк
м. Київ
м. Київ

Примітка. Мін’юст – Міністерство юстиції України; Експерт-Сервіс – Український центр післяаварійного захисту «Експерт-Сервіс»;
УКШ – Українська комерційна школа; МІБ – Міжнародний інститут бізнесу; ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційноконсультаційний центр» Українського товариства оцінювачів; ХЦНТЕІ – Харківський центр науково-технічної та економічної інформації;
Донец.ДТУ – Донецький державний технічний університет; МЦПІМ – Міжнародний центр приватизації, інвестицій та менеджменту.

фдму повідомляє
ІНФОРМАЦІЯ
про роботу Фонду державного майна України та хід виконання
Державної програми приватизації у травні 2016 року
Фонд державного майна України (далі – Фонд) протягом звітного періоду
здійснював виконання поставлених перед ним завдань, реалізацію функцій з
управління об’єктами державної власності, створення умов для проведення
прозорої приватизації та розпочав здійснювати підготовчі етапи для успішного продажу в 2016 році визначених Урядом об’єктів.
1. Результати приватизації державного майна.
У сфері приватизації Фонд здійснював заходи, спрямовані на виконання планового завдання з надходження коштів від приватизації, встановленого Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» у розмірі 17,1 млрд грн.
Підготовлений Фондом проект постанови Кабінету Міністрів України «Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015
року № 271», метою якого є оптимізація переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації, направлено Міністерству юстиції України
для проведення правової експертизи.
Також проходить правову експертизу в Міністерстві юстиції України проект
розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України з питань приватизації», яким передбачається забезпечення продажу державних пакетів акцій енергокомпаній.
На засіданні Кабінету Міністрів України 18 травня 2016 року за поданням
Фонду прийнято розпорядження за № 386-р, яким затверджено умови продажу державного пакета акцій ПАТ «Одеський припортовий завод» за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону. Відповідно
до умов продажу початкова ціна державного пакета акцій товариства становить 13,175 млрд грн.
Для залучення широкого кола інвесторів до приватизації українських
компаній Фондом на засадах прозорості, публічності та відкритості проводиться інформаційна компанія щодо об’єктів, які пропонуються до продажу.
Презентаційна інформація про потенційні об’єкти приватизації оприлюднюється та регулярно оновлюється на веб-сайті Фонду. Станом на 01.06.2016

на сайті Фонду оприлюднено інформацію щодо 1 032 об’єктів груп А, Д, Ж та
157 об’єктів груп В, Г. Інформаційні оголошення постійно розміщуються на офіційному веб-сайті Фонду та в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, зокрема, газеті «Відомості приватизації» двічі на тиждень.
У травні 2016 року Фондом оголошено конкурс з продажу пакета акцій
ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» розміром 96,129 % початковою
вартістю 140,750 млн грн. Договори купівлі-продажу пакетів акцій протягом
травня 2016 року не укладалися.
На фондових біржах протягом травня 2016 року Фондом запропоновано
до продажу 21 пакет акцій 21 акціонерного товариства (далі – АТ) загальною
номінальною вартістю 113,273 млн грн. За підсумками торгів на фондових
біржах не було продано жодного пакета акцій.
Крім того, Фондом оголошено аукціон без оголошення ціни з продажу пакета акцій ПАТ «Славутський завод залізобетонних виробів» та 14 аукціонів за
методом зниження ціни (голландські аукціони) з продажу пакетів акцій АТ.
На відкритих грошових регіональних аукціонах оголошено продаж пакета
акцій ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів».
Відповідно до наказу Фонду від 11 травня 2016 року № 962 завершено пільговий продаж акцій ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод».
Протягом звітного періоду органами приватизації змінено форму власності 8 об’єктів державної власності, з яких 6 об’єктів групи А, 1 об’єкт групи
Д, 1 об’єкт групи Ж; за угодами з органами місцевого самоврядування – 8
об’єктів групи А комунальної власності.
За оперативними даними, станом на 31 травня 2016 року від приватизації державного майна перераховано до загального фонду державного бюджету майже 34,227 млн грн, у тому числі протягом звітного місяця – 5,127 млн грн.
2. Регулювання оціночної діяльності.
Підготовлений Фондом разом із саморегулівними організаціями оцінювачів проект Закону України «Про внесення змін до законодавства про оцінку майна та професійну оціночну діяльність в Україні», який передбачає нові
підходи до регулювання та здійснення оціночної діяльності і викладає Закон

України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
в Україні» в новій редакції, на сьогодні відповідно до доручення Кабінету
Міністрів України проходить повторне погодження з новопризначеними керівниками відповідних центральних органів виконавчої влади.
Метою законопроекту є забезпечення дерегуляції та демонополізації у
сфері оціночної діяльності, підвищення якості оціночних послуг, посилення
ролі саморегулівних організацій оцінювачів.
3. Корпоративне управління.
У сфері корпоративного управління Фонд станом на 31 травня 2016 року
здійснює управління корпоративними правами держави у 349 господарських
товариствах, з яких 132 господарські товариства мають у статутному капіталі державну частку понад 50 % (контрольний пакет), з яких 28 – державну
частку 100 %, що становить 38 % загальної кількості господарських товариств, які перебувають у сфері управління Фонду.
Станом на 1 червня 2016 року господарськими товариствами, що перебувають у сфері управління Фонду, прийнято рішення про нарахування за
результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році дивідендів
на корпоративні права держави в розмірі 11,569 млн грн, у тому числі протягом травня – 1,572 млн грн. До Державного бюджету України станом на
01.06.2016 перераховано 19,25 тис. грн.
Надходження нарахованих дивідендів на державні корпоративні права
до Державного бюджету України плануються у червні 2016 року.
4. Оренда державного майна.
Системна та комплексна робота Фонду у сфері орендних відносин дала
змогу забезпечити виконання орендарями умов договорів оренди державного майна, загальна кількість яких на 31 травня 2016 року становить 19 056.
За оперативними даними, державними органами приватизації станом на
31 травня 2016 року забезпечено надходження коштів до державного бюджету від оренди державного майна в сумі 437,605 млн грн, у тому числі у
травні 2016 року – 82,183 млн грн при встановленому річному плановому
завданні 615,00 млн грн.
Підготовлено Управлінням
економічного аналізу ФДМУ

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ВІННИЦЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Вінницькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Міністерство оборони
Нерухоме майно –нежитлові вбудовані
33689922.14.АААААЕ237 м. Вінниця, 1-й провулок Київ181,6
687 595,00
2 роки 364 дні Здійснення торгівлі продовольчими товарами, крім товарів підУкраїни
приміщення у прим. № 107 одноповерхової
ський, 62
акцизної групи, – 128,4 м2, здійснення торгівлі продовольчими
будівлі (літ. «А»)
товарами підакцизної групи та тютюновими виробами – 53,2 м2
Міністерство оборони
35123573, Вінницька філія Концерну «Військторгсервіс»,
Нерухоме майно –нежитлові вбудовані при- 33689922.14.АААААЕ235 м. Вінниця, вул. Довженка (ко10,9
68 169,00
2 роки 364 дні Розміщення закладу швидкого харчування
України
21009, м. Вінниця, вул. Ширшова, 16, тел. (0432) 27-14-30 міщення у прим.№1 одноповерхової будівлі
лишня Ленінградська)/Острозьїдальні (літ. «А»)
кого, 26/37
Міністерство аграрної
37199618, державне підприємство спиртової та лікероНерухоме майно – нежитлові вбудовані
37199618.25.РБИЮКО567 23134, Вінницька обл., Жме23,0
32 793,00
2 роки 11 місяців Здійснення торгівлі продовольчими товарами підакцизної групи
політики та продоволь- горілчаної промисловості «Укрспирт», 07400, Київська обл., приміщення на 1-му поверсі 2-поверхової
ринський р-н, с. Мартинівка,
ства України
м. Бровари, вул. Гагаріна, 16, тел. 278-58-02
будівлі (літ. № 1)
вул. Леніна, 1
Міністерство освіти і на- 38814461, Вінницький коледж будівництва і архітектури Київ- Нерухоме майно – частина нежитлового
02070909.7.ЦНБШТД006 21001, м. Вінниця, просп. Коцю3,0
22 060,00
2 роки 364 дні Розміщення автомата з продажу кави
уки України
ського національного університету будівництва і архітектури, вбудованого приміщення на 1-му поверсі
бинського, 53
21001, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 53, тел. 50-90-33 господарського корпусу (літ. Б)

№
Назва органу управління
з/п
1
2
3
4

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
35123573, Вінницька філія Концерну «Військторгсервіс»,
21009, м.Вінниця, вул.Ширшова, 16, тел. (0432) 27-14-30

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21010, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65,
РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

29 червня 2016 року

№ 51-52 (967-968)

7
ВОЛИНСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Волинській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

Балансоутримувач
(код ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

1 Міністерство освіти 5477296, Луцький національний технічний університет, 43018, Волині науки України
ська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75, тел. (0332) 74-61-03
2 Міністерство освіти 5477296, Луцький національний технічний університет, 43018, Волині науки України
ська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75, тел. (0332) 74-61-03
3 Державна служба 02359662, Головне управління статистики у Волинській області, 43025,
статистики України Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12, тел. (0332) 77-56-70
4 Державна фіскальна 39472698, Волинська митниця ДФС, 44350, Волинська обл., Люслужба України
бомльський р-н, с. Римачі, тел.: (03377) 2-44-20, 3-15-49

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Частина приміщення учбово-лабораторного
05477296.1.КЯДФМБ007 43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75
корпусу (частина будівлі Б-3)
Частина приміщення будівлі головного навчаль- 05477296.1.КЯДФМБ002 43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75
ного корпусу (перший поверх)
Частина адміністративної будівлі «А-9»
02359662.1.АААДЕЕ767 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12
Вагон-будинок модульного типу (літ. М-1)

39472698.7.ЖРИВБВ015 44110, Волинська обл., Ратнівський р-н, Млинівська с/р, автодорога Доманове
(на Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на Бухарест), 1 км + 113 м

загальна вартість майна за неза- максимально мож- мета викорисплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
тання
5,0
28 982,00
2 роки 364 дні Встановлення кавового апарата
5,0
28 982,00
2 роки 364 дні Встановлення кавового апарата
175,2
888 713,00
2 роки 364 дні Розміщення
офіса
12,9
26 498,00
10 років
Надання послуг
митного брокера

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, 808,
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 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».

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)

реєстровий номер
місцезнаходження
майна
1 Міністерство освіти 01116130, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
Нежитлове вбудоване 01116130.1.ЯОЧПКЧ050 м. Дніпропетровськ,
і науки України
ім. академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2 тел. (056) 776-59-47 приміщення
вул. Лазаряна, 2
2 Міністерство куль- 02174170, Державне підприємство «Криворізький державний цирк», 50050, м. Кри- Частина нежитлового
02174170.2.АААДДЛ372 50050, м. Кривий Ріг,
тури України
вий Ріг, вул. XXII Партз’їзду, 10, тел.: (0564) 92-88-92, 92-89-02
вбудованого приміщення
вул. XXII Партз’їзду, 10
найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
9,3;
160 276,00
2 роки 11 місяців Розміщення ксерокопію вальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання;
інше використання державного майна
7,7
150,0
643 305,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

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».

ДОНЕЦЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Донецькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство енергетики та ву- 34032208, ДП Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1», 85670, Доне- Нежитлове вбудоване приміщення дру- 34032208.1.УЮИХЮЕ614 Донецька обл., м. Вугле32,4
47 242,00
2 роки 360 днів Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслугільної промисловості України цька обл., м. Вугледар, вул. Магістральна, 4, тел. (0622) 343-81-42
гого поверху адміністративної будівлі
дар, вул. Шахтарська, 16а
станом на 31.03.2016
говування населення (розміщення ательє з пошиву та ремонту одягу)

№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, РВ ФДМУ по Донецькій 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». За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (057) 704-17-36.

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

Назва органу
управління

1 Державна казначейська служба України
2 Міністерство інфраструктури України

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

найменування

37683869, Управління державної казначейської служби України у Любарському
районі Житомирської області, смт Любар, вул. Ленініа, 40, тел. 2-21-30
22046132, Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта», 10001, м. Житомир,
вул. Вітрука, 1, тел. 39-68-63

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн вий строк оренди
37683839.1.АААГБГ712 смт Любар, вул. Неза50,0
99 700,00
2 роки 364 дні
Організація торгівлі офісним і комп’ютерним устаткуванням
лежності, 40
та іншими непродовольчими товарами
21560045.600.АААЖЖА694 м. Житомир, вул. Бер3,0
19 470,00
1 рік
Розміщення пункту обміну валют
дичівська, 69/2
реєстровий номер майна

Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі адмінбудівлі (літ. А)
Частина нежитлового приміщення відділення
зв’язку № 2 (літ. А)

місцезнаходження

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс
на право його оренди відповідно до вимог абз.3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЗАКАРПАТСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Закарпатській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон )
найменування
1 Державне агентство
25592421, Державне підприємство «Укрриба», 04050, м. Київ,
Гідротехнічні споруди рибницьких ставів Мокрий схил
рибного господарства вул. Тургенєвська, 82а, тел. (044) 486-07-91
«Пістрялово» (інв. № 050), Мокрий схил «Форнош» (інв.
України
№ 051), Мокрий схил «Бабичка» (інв. № 052)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета оренди
25592421.26.ААЕЖАГ942; Закарпатська обл., Мука–
699 440,00
2 роки 11 місяців
Вирощування
25592421.26.ААЕЖАГ943; чівський р-н, с. Залужжя,
товарної риби
25592421.26.ААЕЖАГ941 с. Форнош, с. Пістрялово

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по
Закарпатській 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».

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

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

1 Державна служба статистики України
2 Міністерство соціальної
політики України

02361400, Головне управління статистики у Львівській області,
79019, м. Львів, просп. В. Чорновола, 4, тел. (032) 235-84-28
22404092, Червоноградський міський центр зайнятості, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Паркова, 4а

найменування
Вбудовані нежитлові приміщення № 16,
17, 29, 51 на другому поверсі будівлі
Вбудовані нежитлові приміщення у підвалі двоповерхової будівлі

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
02361400.1.АААДЕЖ049 Львівська обл., м. Мико68,2
375 800,00
2 роки 364 дні
лаїв, бульв Проектний, 1
станом на 31.03.2016
22404092.1.ЯАИПЕЧ007 Львівська обл., м. Черво157,1
427 600,00
2 роки 364 дні
ноград, вул. Паркова, 4а
станом на 30.04.2016

мета використання
Розміщення закладу соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що
утримуються за рахунок місцевого бюджету
Розміщення: кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи (54,3 м2);
торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів (12,0 м2); торговельного
об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи (90,8 м2)

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

МИКОЛАЇВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Миколаївській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за не- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
1 Українська кооперативно-державна корпорація по 39439708, Державне підприємство «Житлобуд», 54034, м. Миколаїв, просп. Нежитлове приміщення першого поверху
–
м. Миколаїв,
26,1
68 240,00
2 роки 364 дні Торгівля продовольчими та непродовольчими товарами
агропромисловому будівництву «Украгропромбуд» Миру, 22, тел. (0512) 58-63-24
п’ятиповерхової будівлі
просп. Миру, 22
2 Міністерство освіти і науки України
20915954, Державний вищий навчальний заклад «Миколаївський політехніч- Нежитлове приміщення першого поверху голов–
м. Миколаїв,
20,0
47 100,00
2 роки 364 дні Надання фотопослуг, розміщення ксерокопіювальної
ний коледж», 54030, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 11, тел. (0512) 35-25-51 ного входу навчального корпусу
вул. Нікольська, 11
техніки та здійснення торгівлі канцелярськими товарами

№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 37-38, РВ ФДМУ по Миколаївській області та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел.: (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

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)

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження
1 Міністерство регіонального розвитку, будівництва 04653153, ДП «Державний науково- дослідний та проектно-вишукувальний інститут Нежитлове
04653199.13.АААДЕБ677 вул. Козака, 1,
та житлово- комунального господарства України «НДІпроектреконструкція», вул. Козака, 1, м. Полтава, 36020, тел. (05322) 7-32-31 приміщення
м. Полтава

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
4,8
34 034,00

максимально можливий строк оренди мета використання
2 роки 11 місяців
Розміщення офіса

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».

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

Назва органу управління

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

1 Державне агентство рибно- 25592421, ДП «Укрриба», 04050, м. Київ, вул. Тургенєвська, 82а,
го господарства України
тел. (044) 486-07-91

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
Гідротехнічні споруди
–
Рівненська обл., Здолбунівський р-н,
–
248 070,00
49 років
Розміщення рибного госпов межах Богдашівської с/р
дарства

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

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

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

1 Державна служба статис- 02362227, Головне управління статистики у Сумській області,
тики України
40481, м. Суми, вул. Супруна, 16, тел. (0542) 25-21-18

найменування
Нежитлове приміщення

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
02362227.1.АААДЕЖ226 Сумська обл., м. Глухів, вул. Шевченка, 13
11,9
–
2 роки 364 дні
Розміщення офіса

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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8
ХАРКІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Харківській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу управління

1 Міністерство культури України
2 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
3 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
4 Державна казначейська служба
України
5 Міністерство освіти і науки
України
6 Міністерство освіти і науки
України
7 Міністерство освіти і науки
України
8 Міністерство освіти і науки
України
9 Міністерство освіти і науки
України
10 Міністерство освіти і науки
України

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загаль- вартість майна за
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження на пло- незалежною оцінща, м2 кою без ПДВ, грн
38385217, ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Ли- Частина ділянки покрівлі 8-поверхової будівлі театру,
38385217.1.ЮЖВЦСД1677 м. Харків, вул. Сум37,2
166 600,00
сенка», 61057, м. Харків, вул. Сумська, 25, тел.: (057) 700-40-46, 700-42-40, 700-40-49
інв. № 103/001, літ. А-7
ська, 25
00190325, Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень, 61057, Нежитлове приміщення одноповерхової будівлі гаража,
_
м. Харків, вул. Лозь- 209,61
357 000,00
м. Харків, вул. Сумська, 1, тел. (057) 731-18-90
інв. № 9
ківська, 7
00209740, ДУ «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії»,
Нежитлове приміщення – кімн. 6 на 2-му поверсі 3-поверхової
_
м. Харків, вул. Миро28,4
200 800,00
61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 25, тел.: (057) 700-01-23, 700-48-25
будівлі лабораторного корпусу, інв. № 1, літ. Г-3
носицька, 25
37681882, Управління Державної казначейської служби України у Богодухівському
Одноповерхова будівля сараю, інв. № 10310002, літ. В
37681882.1.ИЖКНАЖ047 Харківська обл., м. Бо- 100,5
31 100,00
районі Харківської області, 62103, Харківська обл., м. Богодухів, вул. Спортивна, 5,
годухів, вул. Спортел. (05758) 3-01-36
тивна, 5
02548089, Харківський професійний ліцей будівництва і комунального господарНежитлове приміщення – кімн. 16 на 1-му поверсі
02548089.1.ЧУХДУЮ015 м. Харків, просп. Мос- 8,6
71 700,00
ства, 61003, м. Харків, просп. Московський, 19, тел.: (057) 712-67-73, 731-48-19,
4-поверхової будівлі учбового корпусу, інв. № 10310001,
ковський, 19
731-27-73
літ. А-4
02071180, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Одноповерхова будівля для господарських потреб,
_
м. Харків, вул. Пушкін- 21,86
132 340,00
61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, тел.: (057) 707-66-00, 707-66-01
інв. № 1031000261
ська, 85
01566330, Харківський державний університет харчування та торгівлі, 61051,
Нежитлове приміщення – частина кімн. 13 на 13-му по01566330.1.ЦЧБЧРО001 м. Харків, вул. Клочків- 2,0
9 150,00
м. Харків, вул. Клочківська, 333, тел.: (057) 337-85-35, 336-89-79, 337-85-35
версі 14-поверхової адміністративно-учбової будівлі,
ська, 333
інв. № 10300002, літ. А-14
23912896, Студентське містечко Національного аерокосмічного університету
Нежитлове приміщення – частина кімн. LXVI на 5-му поверсі
02066769.1.АААККЖ581 м. Харків, пров.
2,0
13 760,00
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 61070, м. Харків, вул. Чка- 9-поверхового гуртожитку № 11, інв. № 72960, літ. А-9
Електроінструментальлова, 1, тел.: (057) 788-46-86, 788-45-41, 315-11-64
ний, 6а
23912896, Студентське містечко Національного аерокосмічного університету
Нежитлове приміщення – частина кімн. № V на 5-му поверсі
02066769.1.АААККЖ586 м. Харків, пров.
1,4
9 600,00
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 61070, м. Харків, вул. Чка- 9-поверхового гуртожитку № 12, інв. № 73153, літ. А-9-10
Електроінструментальлова, 1, тел.: (057) 788-46-86, 788-45-41, 315-11-64
ний, 6б
23912896, Студентське містечко Національного аерокосмічного університету
Нежитлове приміщення – частина кімн. № LXVI на 5-му повер- 02066769.1.АААККЖ573 м. Харків, пров.
1,9
13 100,00
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 61070, м. Харків, вул. Чка- сі 9-поверхового гуртожитку № 10, інв. № 72959, літ. А-9-10
Електроінструменлова, 1, тел.: (057) 788-46-86, 788-45-41, 315-11-64
тальний, 6
02497980, ДП УДПІ «УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ», 61145, м. Харків, вул. Космічна, 21а,
Нежитлове приміщення – кімн. № 4 на 9-му поверсі 1202497980.1.АААДДК930 м. Харків, вул. Косміч- 22,7
135 000,00
тел.: (057) 701-07-30, 701-07-29
поверхвої будівлі виробничого корпусу, літ. А-12
на, 21а
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

11 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому
нального господарства України
12 Міністерство охорони здоров’я 01896866, Харківський національний медичний університет, 61022, м. Харків, просп. Нежитлове приміщення – кімн. № 23 на 1-му поверсі у 3-повер
України
Науки, 4, тел.: (057) 707-73-80, 700-41-32
ховій частині 3-поверхової будівлі з триповерховою надбудовою
у центральній частині та двома 4-поверховими прибудовами
Науково-дослідного інституту гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ, інв. № 10310001, пам’ятка архітектури

_

м. Харків, вул. Трінклера, 6

6,9

максимально
можливий
строк оренди
2 роки
11 мясяців
2 роки
11 мясяців
1 рік

53 000,00

мета використання
Розміщення телекомунікаційного обладнання
(антенно-фідерних пристроїв)
Розміщення лісопильного виробництва
Розміщення телекомунікаційного обладнання

1 рік

Розміщення магазину непродовольчих товарів

1 рік

Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі

1 рік

Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів
Розміщення громадської організації на площі, що
не використовується для провадження підприємницькою діяльності і становить не більш як 50,0 м2
Розміщення стійки з телекомунікаційним обладнанням

1 рік
1 рік
1 рік

Розміщення стійки з телекомунікаційним обладнанням

1 рік

Розміщення стійки з телекомунікаційним обладнанням

1 рік

Розміщення офіса

1 рік

Розміщення громадської організації на площі,
що не використовується для провадження підприємницькою діяльності і становить не більш
як 50,0 м2

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів (обов’язково вказати поштову адресу з індексом заявника, дату та номер газети «Відомості приватизації», в якій опублікована інформація про об’єкт оренди) приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 308, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв
на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». За додатковою інформацією слід звертатися у робочі дні та години у відділ оренди РВ ФДМУ по Харківській області (4-й поверх, кімн. 413 або за тел. 705-18-59).

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

Назва органу
управління

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

1 Міністерство
35123594, Хмельницька філія Концерну «Військторгсервіс», тел. (0382)
оборони України 64-01-83

найменування
Приміщення в будівлі
магазину

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимета використання
площа, м2
ною оцінкою, грн
вий строк оренди
33689922.5.АААААЖ702 вул. Вокзальна, 93, м. Кам’янець275,2
638 553,00
4 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім тоПодільський, Хмельницька обл.
варів підакцизної групи, та торгівля алкогольними та тютюновими виробами

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

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

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

найменування

1 Міністерство 02736538, Державне підприємство «Черкаський державний центр науки, інновацій та інформатиза- Приміщення другого поверху чотириосвіти і науки ції» (перебуває в процесі передачі іншому балансоутримувачу), бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, поверхової адміністративної будівлі
України
18000, тел. (0472)36-08-16

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
–
бульв. Шевченка,
133,0
607 556,00
2 роки 364 дні
Розміщення благодійної організації на площі, що не використовуєть205, м. Черкаси
ся для провадження підприємницької діяльності і становить не більш
як 50,0 м2 та понад 50 м2, або інше використання майна

Заяви про оренду об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: (бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, м. Черкаси), РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нежитлове приміщення № 41 площею 16,0 м2 та частина приміщення № 40 площею
2,5 м2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київ
ська обл., м. Бориспіль, Аеропорт.
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди згідно із звітом про оцінку майна на 31.03.2016
становить 2 028 116,40 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення транспортного підприємства з перевезення пасажирів.
Орендна ставка: згідно з пунктом 17 додатка 2 до Методики розрахунку
орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 № 786 (із змінами), – 8 %.
Стартова орендна плата (базовий місяць розрахунку – березень
2016 року) становить 11 267,31 грн без урахування ПДВ.
Строк оренди – 1 рік.
Конкурс буде проведено 21.07.2016 об 11.00 за адресою: 01032,
м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, реєстрація учасників проходитиме в кімн. 614.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі
стартовим.
2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди
замовнику оцінки (за наявності підтвердних документів).
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту
підписання договору в розмірі, не меншому, ніж потрійна запропонована ним
сума місячної орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
6. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання оголошених або
встановлених законодавством умов конкурсу та їх документальне підтвердження, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформація про засоби
зв’язку з ним (адреса, телефон, e-mail);
відомості про претендента:
для юридичних осіб: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідченні нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості за
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичних осіб: копію документа, що посвідчує особу, та належним
чином оформлену довіреність у випадку здійснення функцій представництва;
завірену належним чином копію 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.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються
у конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента. При
цьому на конверті зазначаються: назва, площа та місцезнаходження об’єкта
оренди. Приймання документів РВ ФДМУ по Київській області здійснюється
за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613, щодня з 9.00
до 18.00 (у п’ятницю – з 9.00 до 16.45), крім вихідних днів.
Кінцевий термін приймання РВ ФДМУ по Київській області пропозицій
від претендентів – 15.07.2016 включно.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати
у відділі орендних відносин РВ ФДМУ по Київській області за телефоном
(044) 200-25-28.

29 червня 2016 року

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого державного майна
РВ ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на право укладення
договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі Одеської митниці Державної фіскальної служби, орган управління –
Державна фіскальна служба України.
 Назва об’єкта оренди: асфальтове покриття в пункті пропуску через державний кордон «Кучурган – Первомайськ», інв. № 10332148,
загальною площею 25,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: Одеська обл., Роздільнянський р-н,
с. Кучурган.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 26 980,00 грн (двадцять
шість тисяч дев’ятсот вісімдесят грн 00 коп.) (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць – березень 2016 р. –
899,33 грн (вісімсот дев’яносто дев’ять грн. 33 коп.) (без ПДВ).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання: розміщення митно-брокерської контори (розміщення вагончика з
метою надання послуг митного брокера); строк оренди – 10 (десять) років;
своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до державного бюджету
та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, у платіжних дорученнях,
які оформлює орендар, вказується «Призначення платежу» за зразком, який
надає орендодавець листом під час укладення договору оренди), надання
орендарем копій платіжних документів орендодавцю та балансоутримувачу;
належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, утримання майна в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримання орендованого
майна в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду,
з урахуванням нормального фізичного зносу; забезпечення виконання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також вимог та постанов пожежної охорони; забезпечення заходів впровадження автоматичних засобів
виявлення та гасіння пожежі, а також використання з цією метою виробничої
автоматики; у будь-який час доби у присутності представника орендаря надати робітникам відомчої пожежної охорони балансоутримувача можливість
перевірки на об’єкті оренди готовності засобів пожежогасіння, пожежної сигналізації та зв’язку; здійснення оплати за надані балансоутримувачем протипожежні послуги згідно з діючими тарифами балансоутримувача; забезпечення орендодавцю і балансоутримувачу доступ на об’єкт оренди з метою
контролю за його використанням та виконанням умов договору; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту укладення договору оренди на
суму, не меншу, ніж його вартість за висновком про вартість, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно
поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно
було застраховане; укладення з балансоутримувачем договору на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі
сплати податку на землю протягом 15 робочих днів з дати укладення договору;
зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути
об’єкт оренди балансоутримувачу у належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу та
відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або втрати
(повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря; дотримання правил
експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях
згідно із законодавством; заборона суборенди об’єкта оренди; компенсація
переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта
оренди, яка була підставою для визначення стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення про переможця конкурсу; переможець
конкурсу зобов’язаний підписати договір оренди з орендодавцем протягом
5 робочих днів з моменту його отримання, а у разі його відмови від укладення договору оренди (протягом 5 робочих днів) договір оренди укладається
з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання пропозицій по
орендній платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням своєї
останньої пропозиції орендної плати.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір
орендної плати за умови обов’язкового забезпечення виконання інших
умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; відомості про претендента: пропозиції щодо виконання умов конкурсу
крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься претендентом в день проведення конкурсу; інформація про засоби зв’язку з ним;

відомості про претендента для юридичної особи: документи що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом
копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської
заборгованості за останній звітний період; довідку від претендента про те,
що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
відомості про претендента для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру фізичних
осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи
або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи.
Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству.
Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші матеріали претендентів подаються до регіонального відділення у конвертах з
написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.
Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15,
11-й поверх, кімн. 1113, щодня з 9.00 до 16.00, у п’ятницю та передсвяткові
дні – з 9.00 до 15.00.
Кінцевий строк приймання документів на конкурс – не більше ніж за три
робочих дні до дати проведення конкурсу до 16.00.
Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені особи
претендентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати
за перший/базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу.
Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
у РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, 15, 5-й поверх, кімн. 503.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Одеській області
за тел.: 731-40-59, 731-50-38.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсів з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди державного майна
 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме
майно – частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі у фойє
корпусу № 4 загальною площею 2,0 м2 (реєстровий номер майна
01132330.1.КАТГНП009), що перебуває на балансі Національного авіаційного університету, за адресою: місто Київ, просп. Космонавта Комарова, 1.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку
на 29.02.2016 становить 24 100,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і науки України.
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 грудня 2015 р.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – лютий 2016 р. становить
180,75 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення торговельного об’єкта з продажу гарячих напоїв; найбільший запропонований розмір
місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне
використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та
умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх
осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними
нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно
в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної
безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди
платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження
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зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної
плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем
розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору
оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем
орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача
на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю;
протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване
майно на суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за
звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу;
на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний
надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану
майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого
боку проект договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець
згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення
ціни здійснюється учасниками з кроком 40 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата
при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – нежилі приміщення на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі навчального корпусу загальною площею 48,75 м2 (реєстровий номер майна
01118330.1.ГМАХМЯ001), що перебуває на балансі Державного вищого
навчального закладу «Київський електромеханічний коледж», за адресою:
м. Київ, просп. Повітрофлотський, 35.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку
на 29.02.2016 становить 468 800,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і науки України.
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 грудня 2015 р.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – лютий 2016 р. становить
1 562,67 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі;
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до
його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки
11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності
на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в
порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на
момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу,
здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його
виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу
Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом
місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає
зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання
майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про
відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж
його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь
балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення договору
оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після
отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець
згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення
ціни здійснюється учасниками з кроком 30 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата
при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 9.20 на 21-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 3. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – частина нежитлового приміщення коридору на першому поверсі будівлі загальною площею 2,0 м2 (реєстровий номер майна
02544537.43.АААБИГ594), що перебуває на балансі Державного навчального закладу «Центр професійної освіти інформаційних технологій, поліграфії та дизайну м. Києва».
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку
на 29.02.2016 становить 26 400,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і науки України.
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 грудня 2015 р.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – лютий 2016 р. становить 198,00 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення
торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною
платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового
призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване
майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом
15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну
оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним
суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного
казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню
в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування
витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання
комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору
оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість
(франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення
про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання
від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає
йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець
згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення
ціни здійснюється учасниками з кроком 50 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата
при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 17.00 на 21-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 4. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – частина приміщення на першому поверсі будівлі загальною площею 2,0 м2 (реєстровий номер майна 14297707.2.ЕДФХГЛ005), що перебуває на балансі Державного підприємства «Національний спортивний
комплекс «Олімпійський», за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку
на 29.02.2016 становить 33 840,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство молоді та спорту України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. 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 грудня 2015 р.

№ 51-52 (967-968)

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – лютий 2016 року становить 253,80 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення
торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною
платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового
призначення та умов договору оренди; строк оренди – 1 рік; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх
осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними
нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно
в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної
безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди
платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження
зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної
плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем
розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору
оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем
орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача
на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю;
протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване
майно на суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за
звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу;
на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний
надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану
майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого
боку проект договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець
згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення
ціни здійснюється учасниками з кроком 50 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата
при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 15.00 на 21-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали
(для об’єктів 1 – 4):
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній
рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу
про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта
малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до
дати проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою:
01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву в конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (для фізичних осіб за наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта
оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу.
Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладення договорів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу на право
оренди нерухомого державного майна
№
з/п

Інформація про об’єкт оренди

Балансоутримувач

1 Приміщення № 284 площею 4,6 м2 на 2-му поверсі ДП «Міжнародний
пасажирського термінала «D» за адресою: Київська аеропорт «Борисобл., м. Бориспіль, Аеропорт
піль» (20572069)

Суб’єкт господарювання,
з яким буде укладено
договір оренди
Представництво
«ЛОТ С.А.» (19373368)

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

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Житомира ЗСУ про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: КЕВ
м. Житомира ЗСУ, адреса: м. Житомир, вул. Адмірала Щасного, 20.
 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення на
першому поверсі житлової будівлі (інв. № 365) площею 12,0 м2 військового містечка № 84, що перебуває на балансі КЕВ м. Житомира, за адресою:
Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Озерне, вул. Авіаційна, 50.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про
незалежну оцінку на 31.10.2015 становить 23766,00 грн.
Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики
розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою КМУ № 786 від 04.10.1995 (зі змінами), за базовий місяць
оренди – грудень 2015 р. становить 366,12 грн (при застосуванні річної
орендної ставки на рівні 18 % (під розміщення магазину дитячих іграшок).
Балансоутримувач об’єкта оренди: КЕВ м. Житомира.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство оборони
України.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною платою за базовий місяць оренди – грудень 2015 р., що становить 366,12 грн (без ПДВ),
але не нижчий, ніж передбачено постановою Кабінету Міністрів України від
04.10.1995 р. № 786, зі змінами та доповненнями.
2. Своєчасне здійснення за власний рахунок поточного та інших видів
ремонту орендованого майна.
3. Термін дії договору оренди – до 3 років з можливою подальшою пролонгацією відповідно до чинного законодавства.
4. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому екологічними нормами та правилами пожежної безпеки.
5. Забезпечити орендодавцю доступ на об’єкт оренди з метою перевірки
його стану, відповідності напряму використання за цільовим призначенням.
6. Зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні, хімічні, вибухові, наркотичні, радіоактивні та легкозаймисті матеріали і речовини в
орендованому приміщенні.
7. Протягом 15 робочих днів після підписання договору встановити прилади обліку тепло-, енерго-, водопостачання, укласти прямі договори з постачальними організаціями.
8. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечується у вигляді завдатку в розмірі, не меншому, ніж орендна плата за перший місяць
оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди протягом
10 днів з моменту укладення договору.
9. Заборона передавати орендоване майно в суборенду та без права на
приватизацію орендованого майна.
10. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів
конкурсу замовнику оцінки.
 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлових приміщень в житловому будинку (інв. № 384) площею 82,0 м2 військового
містечка № 84, що перебувають на балансі КЕВ м. Житомира, за адресою:
Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Озерне, вул. Авіаційна, 57.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про
незалежну оцінку на 29.02.2016 становить 177 680,00 грн.
Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до
Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою КМУ № 786 від 04.10.1995 (зі змінами),

за базовий місяць оренди – грудень 2015 р. становить 2 665,20 грн
(при застосуванні річної орендної ставки на рівні 18 % (під розміщення магазину продовольчих (у т. ч. алкогольних та тютюнових виробів) та непродовольчих товарів).
Балансоутримувач об’єкта оренди: КЕВ м. Житомира.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство оборони
України.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною платою за базовий місяць оренди – грудень 2015 р., що становить 2 665,20 грн (без ПДВ),
але не нижчий, ніж передбачено постановою Кабінету Міністрів України від
04.10.1995 р. № 786, зі змінами та доповненнями.
2. Своєчасне здійснення за власний рахунок поточного та інших видів
ремонту орендованого майна.
3. Термін дії договору оренди – до 3 років з можливою подальшою пролонгацією відповідно до чинного законодавства.
4. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченному екологічними нормами та правилами пожежної безпеки.
5. Забезпечити орендодавцю доступ на об’єкт оренди з метою перевірки
його стану, відповідності напряму використання за цільовим призначенням.
6. Зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні, хімічні, вибухові, наркотичні, радіоактивні та легкозаймисті матеріали і речовини в
орендованому приміщенні.
7. Протягом 15 робочих днів після підписання договору встановити прилади обліку тепло-, енерго-, водопостачання, укласти прямі договори з постачальними організаціями.
8. Зобов’язання орендаря зі сплатою орендної плати забезпечується у
вигляді завдатку в розмірі, не меншому, ніж орендна плата за перший місяць
оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди протягом
10 днів з моменту укладення договору.
9. Заборона передавати орендоване майно в суборенду та без права на
приватизацію орендованого майна.
10. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів
конкурсу замовнику оцінки.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд комісії такі матеріали
(для об’єктів 1 – 2):
заяву про оренду; відомості про учасника; належним чином оформлену
довіреність, видану представнику юридичної особи; копії установчих документів, засвідчені в нотаріальному порядку; відомості про фінансовий стан
(платоспроможність) учасника конкурсу.
Конкурс буде проведено за наявності заяв про оренду від двох або більше учасників конкурсу, що надійшли протягом місяця з дня опублікування
повідомлення про об’єкт, що пропонується до передачі в оренду.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 31-й календарний день
(якщо він є робочим) після опублікування цієї інформації в газеті
«Відомості приватизації» в КЕВ м. Житомира за адресою: м. Житомир,
вул. Адмірала Щасного, 20.
Заяви приймаються за адресою: м. Житомир, вул. Адмірала Щасного,
20 (кімн. 15).
Додаткову інформацію можна отримати у економіста з орендних відносин КЕВ м. Житомира (кімн. 15) або за тел. (0412) 37-45-98.
ІНФОРМАЦІЯ
Київського КЕУ про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Київське КЕУ,
поштова адреса: 03186, м. Київ, вул. Антонова 2/32, а/с 37.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина технічного майданчика площею 180,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, військове містечко № 159.
Балансоутримувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на
29.02.2016 становить 644 726,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати за базовий місяць
оренди – лютий 2016 року становить 9 670,89 грн (без ПДВ) за умови
використання частини технічного майданчика площею 180,0 м2 під розміщення газобалонного обладнання з метою реалізації скрапленого газу. У
подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси
інфляції згідно із законодавством.
Термін оренди – 2 роки 11 місяців.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання
об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; сплата
завдатку у розмірі, не меншому, ніж орендна плата за перший (базовий) місяць
оренди, протягом місяця з моменту підписання договору оренди; своєчасна
(не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним) та в повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням індексу інфляції згідно із законодавством;
встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів
орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями (до
моменту укладення прямих договорів, відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги); компенсація земельного податку та за прилеглу
територію, компенсація витрат за виконаний звіт з незалежної оцінки майна
та опублікування об’яви; виконання капітального та поточних ремонту орендованого майна за власні кошти без вимоги на відшкодування; страхування
майна на користь орендодавця на суму, не меншу, ніж встановлена за незалежною оцінкою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його
призначення та умов договору оренди; заборона приватизації та переходу
права власності на орендоване майно до третіх осіб.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі потрібно подати документи, зазначені в п. 3.2 наказу ФДМУ та МОУ від 26.07.00 № 1549/241, крім того:
заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують
повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії
установчих документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність)
учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, щодо нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання
умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з
печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом
20 (двадцяти) календарних днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 03186, м. Київ,
вул. Антонова, 2/32 корпус № 97, а/с 37.
Контактний телефон (044) 242-81-99.
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Львова про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Львова,
адреса: 79007, м. Львів, вул. Батуринська, 2.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення № 11 – 16, 19 на першому поверсі профілакторію (з мансардою)
у будівлі інв. № 25 загальною площею 136,1 м2 військового містечка № 18 за адресою: Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, с. Забужжя,
вул. Підлісна, 100.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – березень 2016 р, визначений відповідно до чинного законодавства України,
становить 815,76 грн (без ПДВ). У подальшому орендна плата підлягає
щомісячному корегуванню на індекс інфляції відповідно до вимог чинного
законодавства України.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно з орендною платою, визначеною за базовий місяць, не нижчий, ніж на аналогічних
об’єктах інших форм власності.
2. Використання нежитлового приміщення під розміщення громадських
організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності.
3. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та
за прилеглу територію.
4. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання незалежної
оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу.
5. Виконання поточного та капітального ремонту орендованого майна за
рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення.
6. Зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендованому приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і матеріали,
забезпечити протипожежну безпеку об’єкта оренди. Для використання
очищеної території від вибухонебезпечних предметів облаштувати постійну огорожу, з метою виключення можливості проходу осіб на неперевірену
місцевість на території військового містечка.
7. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг за
рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями.
8. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації об’єкта
оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримувати майно в
належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду.
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9. Зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту довкілля з
метою дотримання екологічних норм експлуатації приміщення.
10. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку у розмірі, не меншому, ніж одна місячна орендна плата,
який вноситься протягом 10 днів з моменту підписання договору оренди в
рахунок плати за останній місяць оренди.
11. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на
орендоване майно.
12. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на
базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: конкурсні пропозиції
подаються в окремому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу. Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 5 календарних днів до дати проведення конкурсу.

Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день після
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в кабінеті економістів з орендних відносин КЕВ м. Львова.
Телефон для довідок (032) 255-74-80.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії такі
документи:
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом ФДМУ від
15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються
орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.03.2013
за № 346/22878, а саме:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; звiт про фiнансовi результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської i кредиторської заборгованості;

довiдку вiд учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу
про банкрутство;
б) для учасникiв, якi є фiзичними особами: копiю документа, що посвiдчує
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довiренiсть, видану представнику фiзичноi особи; посвідчену нотаріусом копію свідоцтва
про реєстрацію фізичноi особи як суб’єкта пiдприємницькоiї дiяльностi; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; декларацiю про доходи або завiрену в установленному порядку
копiю звiту суб’єкта малого пiдприємництва – фiзичної особи – платника
єдиного податку;
в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди –
зобов’язання (пропозицiї) щодо виконання умов конкурсу та забезпечення
виконання зобов’язання щодо сплати орендної плати (завдатку), додатковi
пропозицii до договору оренди; повiдомлення про засоби зв’язку з учасником конкурсу.

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

ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.

4

2 700,00

4

2 700,00

4

2 700,00

4

2 700,00

4

2 700,00

4

2 700,00

4

2 700,00

4

2 700,00

ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.

4

2 700,00

4

2 700,00

47,2

12 Нежитлове приміщення

121,4

13 Нежитлове приміщення

146,4

14 Нерухоме майно

2,0

15 Частина нежитлового
приміщення
16 Нерухоме майно

2,0
15,4

17 Нерухоме майно

2,0

18 Нерухоме майно

3,0

19 Нерухоме майно

164,6

20 Нерухоме майно

578,0

21 Нерухоме майно

4,0

22 Частина нежитлового
приміщення
23 Частина нерухомого
майна
24 Частина нерухомого
майна
25 Частина нерухомого
майна
26 Частина нерухомого
майна
27 Частина нерухомого
майна
28 Асфальтований майданчик
29 Частина даху та технічного поверху
30 Частина даху та технічного поверху
31 Частина даху та технічного поверху
32 Частина даху та технічного поверху

2,0

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4

2 700,00

4

2 700,00

4

2 700,00

4

3 400,00

4

3 500,00

15

4

3 500,00

16

4

3 400,00

17

4

3 800,00

18

4

2 500,00

19

4

2 500,00

11
12
13
14

20
21

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди, що відбувся 04.03.2016
№
з/п

Назва об’єкта оцінки

Площа,
м2

Термін виконання,
Адреса об’єкта оцінки Переможець
конкурсу
календарних
днів
м. Київ, вул. Мельни- ФОП Чеба4
кова, 42
ков О. І.

1 Нерухоме майно на
7,0
даху над 3-м поверхом
стилобатної частини 24поверхового будинку
2 Частина даху та техніч6,0
м. Київ, бульв. Дружби ФОП Чебаного поверху
(у т. ч. 4,0 Народів, 28
ков О. І.
та 2,0)

29 червня 2016 року

4

22
23
24
Вартість
виконання робіт,
грн
3 500,00

3 500,00

623,29

25
26
27
28
29

76,6
11,1
1,0
1,0
2,0
43,0
8,9
9,1
22,4
14,1

м. Київ, вул. Полярна, 20
м. Київ, вул. Полярна, 20
м. Київ, вул. Еспланадна, 42
м. Київ, вул. А.Глушкова, 2а
м. Київ, пл. Перемоги, 2
м. Київ, вул. Братська, 12
м. Київ, бул. Дружби
Народів, 28
м. Київ, вул. Нижній
Вал, 37
м. Київ, вул. Магнітогорська, 5
м. Київ, вул. Дегтярівська, 49г
м. Київ, вул. Еспланадна, 42
м. Київ, вул. Васильківська, 1
м. Київ, вул. Михайлівська, 1/3
м. Київ, вул. Суворова, 1
м. Київ, вул. Кіквідзе, 42
м. Київ, просп. Червонозоряний, 51
м. Київ, вул. Леніна, 34
м. Київ, просп. Червонозоряний, 51
м. Київ, просп. Червонозоряний, 51
м. Київ, просп. Червонозоряний, 51
м. Київ, просп. Червонозоряний, 51

ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.

3 400,00

4

2 800,00

4

3 200,00

5

4 800,00

4

3 500,00

4

3 500,00

4

2 800,00

4

2 800,00

4

3 000,00

4

2 800,00

4

2 800,00

4

3 500,00

5

5 200,00

4

2 800,00

4

2 800,00

4

3 300,00

4

3 000,00

4

2 800,00

4

2 800,00

4

2 800,00

4

3 500,00

4

3 500,00

4

3 500,00

4

3 500,00

4

3 500,00

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 11.03.2016
Термін виВартість
Назва об’єкта
Площа, Адреса об’єкта оцінки Переможець конконання, виконання
оцінки
м2
курсу
календарних робіт, грн
днів
Частина нерухомого 12,4 м. Київ,
ТОВ «РЕНОМЕ
5
2 700,00
майна
вул. Солом’янська, 1
ГРУП»
Частина нерухомого 163,0 м. Київ, вул. Кіквідзе, 36 ФОП Чебаков О. І.
4
3 400,00
майна
Частина даху та тех6,0
м. Київ, вул. Попудрен- ФОП Чебаков О. І.
4
3 400,00
нічного поверху
ка, 54
Частина нерухомого
1,0
м. Київ, вул. Кіквідзе, 36 ТОВ «РЕНОМЕ
5
2 500,00
майна
ГРУП»
Нежитлове при351,77 м. Київ, вул. МельниТОВ «РЕНОМЕ
5
3 400,00
міщення
кова, 42
ГРУП»
Нежитлове при102,7 м. Київ, пл. Вокзальна, 1 ТОВ «РЕНОМЕ
5
3 300,00
міщення
ГРУП»
Частина технічного 27,7 (у т. м. Київ, Боричів узвіз, 13 ФОП Чебаков О. І.
4
3 200,00
приміщення та час- ч. 17,85
тина вежі будівлі
та 9,85)
Нерухоме майно
122,4 м. Київ, вул. Митрополи- ТОВ «РЕНОМЕ
5
3 000,00
та В. Липківського, 45
ГРУП»
Нерухоме майно
10,62 м. Київ, вул. ІнститутТОВ «РЕНОМЕ
5
2 700,00
ська, 4
ГРУП»
Нежитлове при6,0
м. Київ, вул. Б.ГрінТОВ «РЕНОМЕ
5
2 600,00
міщення
ченка, 1
ГРУП»
Частина нежитлово1,4
м. Київ, бульв. Дружби ТОВ «РЕНОМЕ
5
2 500,00
го приміщення
Народів, 28
ГРУП»
Нежитлове при1,0
м. Київ, вул. С. ПетТОВ «РЕНОМЕ
5
2 500,00
міщення
люри, 25
ГРУП»
Нежитлове при74,9 м. Київ, просп. 40-річчя ТОВ «РЕНОМЕ
5
3 000,00
міщення
Жовтня, 50
ГРУП»
Нежитлове при461,8 м. Київ, вул. Б. ГрінТОВ «РЕНОМЕ
5
3 400,00
міщення
ченка, 1
ГРУП»
Нежитлове при48,75 м. Київ, просп. ПовіТОВ «РЕНОМЕ
5
2 900,00
міщення
трофлотський, 35
ГРУП»
Частина нежитлово- 147,39 м. Київ, просп. Перемо- ТОВ «РЕНОМЕ
5
3 300,00
го приміщення
ги, 15-й км
ГРУП»
Нерухоме майно
160,5 м. Київ, вул. КутузоТОВ «РЕНОМЕ
5
3 300,00
ва, 18/7
ГРУП»
Нерухоме майно
46,1 м. Київ, вул. Залізничне ТОВ «РЕНОМЕ
5
2 900,00
шосе, 25 літ. Ж
ГРУП»
Частина нежитлово- 450,0 м. Київ, вул. В. ГетьФОП Чебаков О. І.
4
3 700,00
го приміщення
мана, 6
Нежитлове при3 027,60 м. Київ, вул. ПшеничТОВ «РЕНОМЕ
5
3 800,00
міщення
на, 8а
ГРУП»
Нежитлове при310,0 м. Київ, вул. Освіти, 7
ТОВ «РЕНОМЕ
5
3 400,00
міщення
ГРУП»
Нежитлове при41,95 м. Київ, вул. Баумана, 8 ТОВ «РЕНОМЕ
5
2 900,00
міщення
ГРУП»
Нежитлове при29,3 м. Київ, вул. Банкова, 11 ТОВ «РЕНОМЕ
5
2 800,00
міщення
ГРУП»
Нежитлове при481,9 м. Київ, вул. Казимира ТОВ «РЕНОМЕ
5
3 400,00
міщення
Малевича, 84
ГРУП»
Нежитлове при138,9 м. Київ, вул. ТарасівТОВ «РЕНОМЕ
5
3 300,00
міщення
ська, 21
ГРУП»
Нежитлове при195,1 м. Київ, бульв. Дружби ТОВ «РЕНОМЕ
5
3 350,00
міщення
Народів, 28
ГРУП»
Частина нежитлово4,0
м. Київ, вул. М. Криво- ТОВ «РЕНОМЕ
5
2 700,00
го приміщення
носа, 4
ГРУП»
Нежитлове при323,0 м. Київ, вул. Клавдієв- ТОВ «РЕНОМЕ
5
3 400,00
міщення
ська, 22
ГРУП»
Нежитлове при21,2 м. Київ, вул. ДовнарТОВ «РЕНОМЕ
5
2 800,00
міщення
Запольського, 8
ГРУП»

№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

1 Частина даху
2 Нежитлове приміщення
3 Частина нежитлового приміщення
4 Нежитлове приміщення
5 Нежитлове приміщення
6 Частина нежитлового приміщення
7 Нежитлове приміщення
8 Нежитлове приміщення

Термін викоПлоща,
Адреса об’єкта оцінки Переможець конкурсу нання, каленм2
дарних днів
10,0 м. Київ, пров. Інду- ТОВ «Українські іннова4
стріальний, 2
ційні консультанти»
274,3 м. Київ, просп. Пові- ТОВ «Українські іннова4
трофлотський, 39/1 ційні консультанти»
5,0 м. Київ, бульв. Друж- ТОВ «Українські іннова4
би Народів, 28
ційні консультанти»
71,8 м. Київ, вул. Костян- ТОВ «МІРФІЛ»
2
тинівська, 68
191,8 м. Київ, вул. Е. По- ТОВ «Українські іннова4
тьє, 8а
ційні консультанти»
3,0 м. Київ, просп. Пере- ПАТ ДАК «Національ5
моги, 10
на мережа аукціонних
центрів»
77,16 м. Київ, просп. Пере- ТОВ «МІРФІЛ»
2
моги, 10
32,9 м. Київ, вул. Героїв ТОВ «Українські іннова4
космосу, 8б
ційні консультанти»

Вартість
виконання
робіт, грн
3 500,00
4 200,00
3 000,00
3 000,00
3 500,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 17.03.2016
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
№
з/п
Назва об’єкта
оцінки

1 Механічна майстерня

2 Частина приміщення на першому поверсі
гуртожитку
3 Частина приміщення на першому поверсі
гуртожитку
4 Частина нежитлового приміщення першого
поверху
5 Частина холу та
місця спільного
користування

6 Частина нежитлового приміщення
7 Частина приміщення першого учбового
корпусу

Адреса об’єкта
оцінки

Балансоутримувач

Черкаська
ДНЗ «Смілянський центр підготовки і
обл., м. Сміла, перепідготовки робітничих кадрів»
вул. Піонерська, 2
м. Черкаси,
Черкаський державний бізнес-коледж
вул. В. Чорновола, 243
Черкаська
ДНЗ «Канівське вище професійне
обл., м. Канів, училище»
вул. Леніна,
181
Черкаська обл.,
м. Городище,
вул. Героїв
Чорнобиля, 62
м. Черкаси, просп.
Хіміків,50

Строк виконання
робіт, днів / грн
Переможець
конкурсу

10 Частина нерухомого
майна
11 Частина нерухомого
майна

4

4/
5/
700,00
1 000,00
КТ «АЕОФа КТ «АЕОФа
тум-М»
тум-М»

7,4

Платник
робіт з оцінки

98,6

9 Нерухоме майно

ФОП Соколан
В. В.

8 Нерухоме майно

2 700,00

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 18.03.2016

ФОП Іщенко Ю. В.

3 500,00

3 400,00
2 700,00

ФОП Бойко
Валентина
Миколаївна
5/
2 760,00
ПП «Аргумент»

4

Вартість
виконання
робіт, грн

Виробничий підрозділ служби будівель
но-монтажних робіт і цивільних споруд
регіональної філії «Одеська залізниця»
ПАТ «Українська залізниця» Шевченківського будівельно-монтажного експлуатаційного управління
ЧДЖПП «Житлосервіс»

Черкаська обл., Державна фіскальна служба України та
м. Умань, пл. перебуває в оперативному управлінні
Леніна, 1а
(користуванні) Уманської об’єднаної
державної податкової інспекції Головного
управління ДФС у Черкаській області
м. Черкаси,
Черкаський політехнічний технікум
вул. Ільїна, 226

ТОВ «ЄВРО
ТРАНСТЕЛЕ
КОМ»
5/
1 300,00
ФОП Гребченко
М. П.

3 000,00
3 200,00

109,4

ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ТОВ «Європей
ський центр
консалтингу та
оцінки»
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чебаков О. І.
ТОВ «ІВ ГРУП»

4

7 Нерухоме майно

м. Київ, вул. Городецького, 1-3/11
м. Київ, просп. Червонозоряний, 10
м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6
м. Київ, вул. Мельникова, 83б
м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43
м. Київ, вул. Фролівська, 4
м. Київ, просп. Перемоги, 54/1

4

40,18

10,0

Площа,
м2

11,6

6 Нерухоме майно

4,0

301,0

4

499,9

Термін виконання,
конАдреса об’єкта оцінки Переможець
курсу
календарних
днів
м. Київ, вул. Народного- ТОВ «РЕНОМЕ
5
Ополчення, 11а
ГРУП»
м. Київ, просп.. Академі- ТОВ «РЕНОМЕ
5
ка Глушкова, 2
ГРУП»
м. Київ, вул. ГорькоТОВ «РЕНОМЕ
5
го, 180
ГРУП»

1,0

ФОП Чебаков О. І.

30 Нежитлове приміщення
31 Частина нежитлового приміщення
32 Частина нежитлового приміщення

32,3

м. Київ, просп. Науки, 21

Площа,
м2

3,0

5,0

Назва об’єкта
оцінки

Конкурс не
відбувся

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 17.03.2016
1. Комплексна трансформаторна підстанція (інв. № 31331), що була передана
у безоплатне користування ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені
Ілліча» відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.07.1999
№ 660, та була втрачена в результаті крадіжки. Місцезнаходження об’єкта оцінки: траса «Донецьк-Маріуполь» в районі с. Октябрьське. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою відшкодування
збитків державі. Переможець конкурсу – ФОП Оніщенко В. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 5150 ,00 грн, строк виконання – 10
календарних днів.
2. Будівля Клубу шахти площею 2379,8 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ВП «Шахта «Торецька» ДП «Дзержинськвугілля» (код за ЄДРПОУ
33839013). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Дзержинськ,
вул. Енгельса, 20. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
з метою передачі його в оренду. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно
з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 3000,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
3. Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 52,7 м2 з окремим входом будівлі лазні. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Слов’янський
хіміко-механічний технікум (код за ЄДРПОУ 00208775). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Карла Маркса, 41. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою передачі його в оренду. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість
послуг з оцінки – 1750,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 14.03.2016
№
з/п

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

Найменування/
ПІБ суб’єкта
оціночної діяльності – переможця конкурсу

1 Частина нежитлового приміщення загальною площею 3,0 м2 холу пер- ФОП Тарношого поверху будівлі гуманітарного корпусу, що перебуває на балансі польський АнаПрикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, толій Пилипович
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
продовження договору оренди

№ 51-52 (967-968)

5

м. Київ, вул. Ломоносова, 35
3,0
м. Київ, вул. Ломоносова, 37
3,0
м. Київ, вул. Ломоносова, 39
3,0
м. Київ, вул. Ломоносова, 41
3,0
м. Київ, вул. Ломоносова, 43
3,0
м. Київ, вул. Ломоносова, 45
3,0
м. Київ, вул. Ломоносова, 47
3,0
м. Київ, вул. Ломоносова, 49
3,0
м. Київ, вул. Ломоносова, 51
3,0
м. Київ, вул. Ломоносова, 55
3,0
м. Київ, вул. Ломоносова, 57
3,0
м. Київ, вул. Ломоносова, 59
3,0
м. Київ, вул. Ломоносова, 61
27,8
м. Київ, бульв. Дружби
(у т. ч. 9,2 Народів, 28
та 18,6)
169,0 м. Київ, просп. Червонозоряний, 51
184,0 м. Київ, вул. Горлівська,
226/228
105,9 м. Київ, вул. Горлівська,
226/228
1 096,91 м. Київ, вул. Горлівська,
226/228
1,0
м. Київ, вул. Кіото, 19
корп. А
1,0
м. Київ, вул. Кіото, 19
корп. Б

2 800,00

3 Частина нежитлового
приміщення цокольного
поверху
4 Частина нежитлового
приміщення цокольного
поверху
5 Нерухоме майно

Продовження таблиці
№
з/п

Вартість виконання робіт, грн
Строк виконання робіт, днів

3,0

Вартість
виконання робіт,
грн
2 800,00

750,00

1 Нежитлове приміщення
2 Нежитлове приміщення
3 Нежитлове приміщення
4 Нежитлове приміщення
5 Нежитлове приміщення
6 Нежитлове приміщення
7 Нежитлове приміщення
8 Нежитлове приміщення
9 Нежитлове приміщення
10 Нежитлове приміщення
11 Нежитлове приміщення
12 Нежитлове приміщення
13 Нежитлове приміщення
14 Частина даху та
підвального приміщення
15 Нежитлове приміщення
16 Нежитлове приміщення
17 Нежитлове приміщення
18 Технічний майданчик
19 Нежитлове приміщення
20 Нежитлове приміщення

5,0

Термін виконання,
Переможець
Адреса об’єкта оцінки
конкурсу
календарних
днів
м. Київ, вул. Велика
ФОП Чеба4
Китаївська, 92/98
ков О. І.

4,5

№
з/п

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 26.02.2016
Термін виконан- Вартість
Назва об’єкта
Площа,
Переможець
ня, календарних виконання
Адреса об’єкта оцінки
оцінки
м2
конкурсу
днів
робіт, грн

Назва об’єкта оцінки

Площа,
м2

2,0

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 17.03.2016
Переможцями конкурсу визнано:
юридичну особу – ПП «Науково-консультаційний Експорцентр» на проведення
оцінки державного майна:
частини приміщення навчального корпусу № 2 площею 40,8 м2 за адресою:
вул. Гоголя, 146, м. Миргород, Полтавська обл., що обліковується на балансі Миргородського художньо-промислового коледжу імені М. В. Гоголя Полтавського
національного технічного університету імені Ю. Кондратюка. Вартість виконаних
робіт – 998,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення (будівля) площею 74,8 м2 за адресою: вул. Жовтнева,
13, м. Глобино, Полтавська обл., що обліковується на балансі Головного управління статистики у Полтавській області. Вартість виконаних робіт – 998,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
об’єкту державної власності групи А – нежитловій будівлі колишньої їдальні загальною площею 202,9 м2 за адресою: вул. Котовського, 11, м. Зіньків, Полтавська
область, що обліковується на балансі ПАТ «АТП-15339». Вартість виконаних робіт –
1 396,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
фізичну особу – підприємця Старікова О. В. на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення площею 64,0 м2 за адресою: вул. Леніна, 3, смт Велика Багачка, Великобагачанський р-н, Полтавська обл., що обліковується на
балансі Миргородської об’єднаної податкової інспекції ГУ ДФС у Полтавській області. Вартість виконаних робіт – 924,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів;
частини гаража площею 80,0 м2 за адресою: вул. Леніна, 1, с. Нехвороща,
Полтавська обл., що обліковується на балансі Новосанжарського міжрайонного
управління водного господарства Полтавського обласного управління водних ресурсів. Вартість виконаних робіт – 968,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів;
нежитлового приміщення в приміщенні гуртожитку № 2 площею 39,69 м2
за адресою: вул. Пролетарська, 8, 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;
частини нежитлового приміщення навчального корпусу № 1 площею 7,0 м2,
частини нежитлового приміщення навчального корпусу № 3 площею 5,0 м2, частини
нежитлового приміщення навчального корпусу № 4 площею 12,0 м2 за адресою:
вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, що обліковуються на балансі Полтавської державної аграрної академії. Вартість виконаних робіт – 836,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення кімнати в інженерно-лабораторному корпусі загальною
площею 70,7 м2 за адресою: вул. Коцюбинського, 6, м. Полтава, що обліковується
на балансі Полтавського обласного управління водних ресурсів. Вартість виконаних
робіт – 792,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – ТОВ «Консалтінгова компанія «Форекс» на проведення оцінки
державного майна – нежитлового приміщення в вестибулі першого поверху їдальні
спеціалізованого миргородського санаторію «Слава» площею 1,0 м2 за адресою:
вул. Харківська, 64, м. Миргород, Полтавська обл., що обліковується на балансі
Спеціалізованого миргородського санаторію «Слава». Вартість виконаних робіт –
900,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
юридичну особу – ТОВ «Експеротсервіс Україна» на проведення оцінки державного майна – частини нежитлових приміщень площею 28,88 м2 за адресою:
просп. Першотравневий, 29, м. Полтава; частини нежитлових приміщень площею
16,12 м2 за адресою: просп. Першотравневий, 25, м. Полтава; частини нежитлових
приміщень площею 26,25 м2 за адресою: просп. Першотравневий, 25а, м. Полтава;
частини нежитлових приміщень площею 22,0 м2 за адресою: просп. Першотравневий, 27, м. Полтава; частини нежитлових приміщень площею 26,64 м2 за адресою:
проїзд Першотравневий, 24, м. Полтава, що обліковуються на балансі Полтавського національного університету імені Ю. Кондратюка. Вартість виконаних робіт –
1 936,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – ПП «Нерухомість» на проведення оцінки державного майна – частини службового нежитлового приміщення гуртожитку площею 2,0 м2
за адресою: вул. Леніна, 69, м. Полтава, що обліковується на балансі Державного
підприємства «Полтавський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України. Вартість виконаних робіт – 680,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів.

№
з/п

2,0

Підсумки

ПАТ Комерцій- ПАТ «Держав- ФОП Артеменний банк «При- ний ощадний ко С. М.
ватбанк»
банк України»
4/
5/
700,00
600,00
КТ «АЕОФа
ТОВ «Контакттум-М»
Сервіс»

Продовження. Початок рубрики на стор. 3 – 6

11
5
5
5

5

5

800,00
1 100,00
1 200,00

2 Частина приміщень площею 5,2 м2 холу 1-го поверху в будівлі
ФОП ТарноІнституту мистецтв, що перебуває на балансі Прикарпатського націо- польський Ананального університету ім. Василя Стефаника, за адресою: м. Івано- толій Пилипович
Франківськ, вул. Сахарова, 34а. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження
договору оренди
3 Частина асфальтобетонної площадки та частина даху загальною плоФОП Тарнощею 37,0 м2, що перебувають на балансі Рогатинського державного
польський Анааграрного коледжу, за адресою: Івано-Франківська обл., Рогатинський толій Пилипович
р-н, м. Рогатин, вул. Шашкевича, 61. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження
договору оренди
4 Приміщення загальною площею 232,3 м2 на першому поверсі адмін- ФОП Тарнобудівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики польський Анав Івано-Франківській області, за адресою: м. Івано-Франківськ,
толій Пилипович
вул. Василіянок, 6. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору
оренди
5 Частина приміщення холу (№ 2 згідно з експлікацією) загальною
ТОВ «Ека-Захід»
площею 3,0 м2 на 1-му поверсі головного корпусу, що перебуває на
балансі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для укладення договору оренди
6 Частина стіни нежитлового приміщення складів товарів народноТОВ «Ека-Захід»
го споживання загальною площею 6,6 м2, що перебуває на балансі
Івано-Франківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Січових Стрільців, 13б. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення
договору оренди

740,00

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

840,00

№
з/п

Вартість виконання робіт, грн
Строк виконання робіт, днів

Продовження таблиці

Найменування/
ПІБ суб’єкта
оціночної діяльності – переможця конкурсу

1 500,00

5

8 000,00

14

Найменування/
ПІБ суб’єкта
оціночної
Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки
діяльності –
переможця
конкурсу
1 Нежитлове приміщення загальною площею 434,2 м2 на 1-му поверсі
Тарнопольський
житлового будинку за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Південий
Анатолій ПилиБульвар, 41
пович
2 Нематеріальні активи (6 позицій), що під час передачі в оренду цілісного ТОВ «Інвестимайнового комплексу державного підприємства «Рибне господарство «Га- ційна група –
лицький», за адресою: Івано-Франківська обл., Галицький р-н, м. Бурштин, Захід»
вул. Л. Українки, 12, не були включені в інвентаризаційні описи:
1. Виготовлення державного акта на право постійного користування землею.
2. Вартість топографо-геодезичних робіт.
3. Інформація про запас водних біоресурсів у водоймі – охолоджувачі
Бурштинської ТЕС.
4. Вартість ліцензії щодо діяльності, пов’язаної з промисловим виловом
риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарства.
5. Вартість програмного забезпечення (комп’ютерна програма «Парус»).
Вартість проекту на реконструкцію навісу № 2 (дільниця для підрощення
селекційно-племінної молоді риб після інкубації)

№
з/п

Вартість виконання робіт, грн
Строк виконання
робіт, днів

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта
оренди та нематеріальних активів, що відбувся 16.03.2016

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 23.03.2016
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 приватизації таких суб’єктів оціночної діяльності:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Крилошанського Ю. Є. по окремому індивідуально визначеному майну – нежитловій будівлі загальною площею 60,4 м2 (літ.
А-1), Львівська обл., м. Мостиська, вул. Промислова, 38. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу
на аукціоні. Термін виконання робіт – 3 дні. Вартість робіт – 1 700,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по об’єкту незавершеного
будівництва – житловому будинку, вул. Наливайка, 43, смт Верхнє Синьовидне,
Сколівський р-н, Львівська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Термін
виконання робіт – 3 р. дні. Вартість робіт – 3 000,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Крилошанського Ю. Є. по окремому індивідуально визначеному майну – групі інвентарних об’єктів у складі: шафа управління 317, шафа управління 2Щ317 (2 шт.), шафа управління 2ЩК317 (2 шт.), шафа
управління 1Щ317, шафа управління ЩУ 317 (4 шт.), шафа управління ЯС 317, шафа
управління КИП 317, шафа управління ЯГ 317 21, шафа управління ЯГ 317 22, шафа
управління ЯГ 317 23, шафа управління 317 19, шафа управління 317 19а, засувка
150 (22 шт.), засувка 100 (4 шт.), повітряна засувка, вул. Промислова, 4, м. Червоноград, Львівська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Термін виконання
робіт – 7 днів. Вартість робіт – 2 100,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Крилошанського Ю. Є. по окремому індивідуально визначеному майну – групі інвентарних об’єктів у складі: ліфт пасажирський
(3 шт.), вентилятор ВДП-10, трансформатор ТМ 400/6, клапан Т-33, кран-балка
ручна Г/Я 2т, ежектор водостійкий, бак мірний (2 шт.), бак зрошувальної води, бак
робочої води (2 шт.), бак розпущення води, бак промивки води, гідротрансформатор (2 шт.), компенсатор (5 шт.), деаератор, компенсатор 2-лінзовий, вул. Промислова, 4, м. Червоноград, Львівська обл. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Термін виконання робіт – 7 днів. Вартість робіт – 2 100,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 31.03.2016
Для проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності з метою визначення вартості для продовження договору оренди:
частини вбудованого приміщення (поз. 14) площею 2,0 м2 першого поверху
адмінбудинку літ. А, місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., смт
Міжгір’я, Шевченка, 96 переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Байт», вартість послуг – 2 200,00 грн, термін виконання – до 5 днів;
частини асфальтобетонної площадки площею 72,0 м2, місцезнаходження
об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород, Лавріщева, 27 переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт-Центр», вартість послуг – 1 800,00 грн, термін виконання – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 28.03.2016
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шуткевича Володимира Євгеновича
щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень
№ 37 (23,7 м2) та част. № 40 (1,3 м2) загальною площею 25,0 м2 на 2-му поверсі
двоповерхової адмінбудівлі літ. «А», що перебувають на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області, за адресою: Вінницька обл., Немирівський
р-н, м. Немирів, провулок Некрасова, 6 з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг
з оцінки – 1 815,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Реверу Олену Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення
(№ 2) площею 7,6 м2 на 1-му поверсі 5-поверхової адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Подільського державного підприємства геодезії, картографії
та кадастру, за адресою: 21027, м. Вінниця, вул. Келецька, 63 з метою укладення
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 500 ,00грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Вінекс» щодо визначення вартості об’єкта
оренди – нежитлового вбудованого приміщення площею 35,9 м2 на першому поверсі 2-поверхової будівлі їдальні, що перебуває на балансі Державного навчального закладу «Браїлівський професійний ліцей», за адресою: 23130, Вінницька
обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 13 з метою продовження
дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 1 860,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Вінекс» щодо визначення вартості
об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 83,3 м2
на 3-му поверсі адмінбудівлі, що перебувають на балансі Головного управління
статистики у Вінницькій області, за адресою: Вінницька обл., Жмеринський р-н,
м. Жмеринка, вул. Центральна, 5 з метою укладення договору оренди. Строк
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 800,00 грн.

№ 51-52 (967-968)

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 24.03.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна:
частини адміністративного будинку (літ. А-2) площею 35,6 м2 за адресою:
44600, Волинська обл., Маневицький р-н, смт Маневичі, вул. Незалежності, 3 визнано ТзОВ «Атлант» ЛТД; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди; вартість робіт
з оцінки – 1 200,00 грн та строк виконання робіт з оцінки 5 календарних днів;
частини приміщення гуртожитку площею 5,0 м2 за адресою: 43017, Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Бенделіані, 3 визнано ФОП Малащицьку О. Г; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 000,00 грн та строк виконання робіт з оцінки 5 календарних днів;
частини навчального корпусу № 2 площею 99,5 м2 за адресою: 45100, Волинська обл., м. Рожище, вул. Незалежності, 62 визнано ТОВ «Волинь-експерт»; мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження терміну дії договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 000,00
грн та строк виконання робіт з оцінки 5 календарних днів.
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 24.03.2016
1. Назва об’єкта: частини нежитлового вбудованого приміщення площею
2
4,0 м . Балансоутримувач: Дніпропетровський державний аграрно-економічний
університет. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 25. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна експертно-правова група». Вартість робіт – 3 500,00
грн, строк виконання (у календарних днях) – 3.
2. Назва об’єкта: будівля загальною площею 95,2 м2. Балансоутримувач:
Управління державної казначейської служби України у Васильківському районі
Дніпропетровської області. Адреса: Дніпропетровська обл., смт Васильківка,
вул. Першотравнева,199. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ПП Аргумент. Вартість робіт – 2 760,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
3. Назва об’єкта: частини нежитлових вбудованих приміщень площею 150,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «Криворізький державний цирк». Адреса: м. Кривий Ріг,
вул. ХХІІ Партз’їзду, 10. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість
робіт – 2 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: частина зовнішньої поверхні димової труби площею 15,0 м2.
Балансоутримувач: ПрАТ «Дніпропетровський хлібзавод № 9. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Чеботарьова, 28. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс». Вартість робіт – 1 600,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 278,7 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька,16а. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець –ТОВ «Національна експертно-правова група». Вартість робіт – 3 500,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 3.
6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 216,0 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 9 МОЗУ». Адреса:
м. Жовті Води, вул. Кропоткіна, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс».
Вартість робіт – 2 300,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 20,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет.
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 25. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ
«Національна експертно-правова група». Вартість робіт – 3 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 3.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 25.03.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна визнано:
Приватну фірму «ЮрЕкс» Юридична консультація та майнова експертиза» по
об’єкту – нежитлових приміщеннях площею 68,1 м2 на першому поверсі будівлі (літ.
А), що перебувають на балансі Коростенського управління державної казначейської
служби України Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Сосновського, 36а; мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
вартість виконання – 1 386,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні;
ФОП Селюка Михайла Олексійовича по об’єктах:
нежитлових приміщеннях площею 8,0 м2 на 1-му поверсі будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Управління державної казначейської служи України в Олевському районні Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., м. Олевськ,
вул. Володимирська, 5; мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди; вартість виконання – 1 500,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів;
нежитлових приміщеннях площею 198,3 м2 на 4-му поверсі адмінбудинку (літ.
А), що перебувають на балансі Малинської районної державної адміністрації Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., м. Малин, площа Соборна, 6а;
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди; вартість виконання – 1 500,00
грн, строк виконання – 5 календарних днів;
ФОП Козачка Федора Дмитровича по об’єкту – нежитловому приміщенню площею 18,3 м2 на 1-му поверсі адміністративного приміщення (літ. А), що перебуває на
балансі ДФС України та в оперативному управлінні (користуванні) Овруцької ОДПІ
Головного управління ДФС у Житомирській області, за адресою:Житомирська обл.,
м. Овруч, вул. Сабурова, 1/20; мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди; вартість виконання – 1 500,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів;
Приватне підприємство «Експерт-Сервіс-Консалт» об’єкту:
нежитлові підвальні приміщення площею 106,4 м2 в будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Головного управлвння статистики в Житомирській області та
розташована за адресою: м. Житомир, вул. Я. Гамарника, 6а; мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди; вартість виконання – 1350 грн., строк виконання – 3 календарних дні;
ПП «Україна – Експерт – Центр» по об’єкту – нежитлових приміщеннях
їдальні площею 453,53 м2 в будівлі гуртожитку № 1 (літ. А), що перебувають на
балансі Житомирського національного агроекологічного університету, за адресою: м. Житомир, вул. Фещенко-Чопівського, 33; мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди; вартість виконання – 1 500,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні;
ФОП Шаніна Василя Михайловича по об’єкту – нежитлових приміщеннях площею 67,9 м2 1-го поверху адміністративного будинку (літ. А-2), що перебувають
на балансі Державної установи «Житомирський обласний лабораторний центр
Держсанепідслужби України», за адресою: Житомирська обл., смт Ружин, вул. О.
Бурди, 53; мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди; вартість виконання – 1 400,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 29.03.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна визнано:
ПП «Експерт-Сервіс-Консалт» (м. Житомир, вул. Довженко, 39, кв. 184) по
об’єкту – нерухомому майну будівлі (15 об’єктів загальною площею 8 572,7 м2)
та іншому нерухомому майну (4 об’єкти), що перебувають на балансі ДП «Спецагро», за адресою: м. Житомир, вул. Вересівський шлях, 15; мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди; вартість виконання – 10 000,00 грн, строк
виконання – 3 календарних дні;
ПП «Бюро незалежних оцінок» по об’єкту – частині нежитлового приміщення
площею 4,0 м2 на першому поверсі головного корпусу № 1, що перебуває на балансі
Житомирського державного технологічного університету, за адресою: м. Житомир,
вул. Черняхівського, 103; мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
вартість виконання – 1 100,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів;
ФОП Козачка Федора Дмитровича (Житомирська обл., смт Лугини, вул. Липницька, 20а) по об’єкту – нежитлових приміщеннях площею 19,4 м2 на першому
поверсі адміністративної будівлі, що перебувають на балансі Малинської районної державної адміністрації Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., м. Малин, площа Соборна, 6а; мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди; вартість виконання – 1 500,00 грн, строк виконання –
5 календарних днів;
ТОВ «Сектор Інформ» (м. Житомир, вул. вул. Космонавтів, 4а, кв. 3) по об’єкту –
гідротехнічній споруді ставка площею 23,2296 га при НПР-257 тис. куб.м (шахтний
водоскид з донним водовипуском 0,8 х 0,8 м) та глухій земляній греблі довжиною по
гребеню 144,0 м, що розташована на річці Літка в басейні річки Жерев, за межами
смт Лугини Лугинської селищної ради Лугинського району та перебуває на балансі
Коростенського міжрайонного управління водного господарства; мета проведення

незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди; вартість виконання – 8 000,00 грн, строк
виконання – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 24.03.2016
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
ТОВ «Національна експертно-правова група» на виконання робіт з оцінки
об’єктів оренди:
частини стін приміщень коридорів гуртожитку № 3 (літ. А-4), а саме: частини
стіни приміщення ІІІ першого поверху (1,5 м2), частини стіни приміщення ІІ другого
поверху (1,5 м2), частини стіни приміщення ІІІ третього поверху (1,5 м2), частини
стіни приміщення ІІІ четвертого поверху (1,5 м2) загальною площею 6,0 м2, що перебувають на балансі Таврійського державного агротехнологічного університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 56. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 050,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 3 календарних дні від дати підписання договору на проведення
оцінки об’єкта оренди;
частини нежитлового приміщення № 147, вбудованого в третій поверх
громадсько-побутового блоку (літ. А 1-2), загальною площею 5,2 м2; частини
даху загально-побутового блоку (літ. А1-2) загальною площею 90,19 м2, що перебувають на балансі ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69081, м. Запоріжжя, вул. Панфьорова,
146а. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 050,00 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 3 календарних дні від дати підписання договору на проведення оцінки
об’єкта оренди;
частини приміщення № 2 (у складі приміщення № 14 площею 9,4 м2 та частини
приміщень спільного користування № І, 1, 5, 12 площею 3,3 м2) підвального поверху
будівлі гуртожитку (літ. А-9) загальною площею 12,7 м2, що перебуває на балансі
ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., м. Дніпрорудне, просп. Ентузіастів, 15. Вартість виконання робіт
з оцінки – 4 050,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних дні від дати
підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;
вбудованих в перший поверх чотириповерхового виробничого корпусу № 10
нежитлових приміщень (приміщення з № 32 до № 35 включно) загальною площею
34,1 м2, що перебувають на балансі ЗДП «Радіоприлад». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 3. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 050,00
грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних дні від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;
нежитлових приміщень № 162,163 загальною площею 10,2 м 2 на третьому поверсі триповерхового будинку культури літ.А-3 (реєстровий номер
00191885.7.МУФЦЖ4224), що перебувають на балансі ПАТ «Запоріжвогнетрив».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної, 53. Вартість
виконання робіт з оцінки – 4 050,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних дні від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;
ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
частини асфальтобетонного замощення площею 4,0 м2 та частини даху адміністративної будівлі площею 50,0 м2, реєстровий номер 01432150.1108.НХАПОВ131,
(літ. Б), що перебувають на балансі КП «Південукргеологія». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Бакінська, 37. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 900,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних
дні від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;
частини нежитлового приміщення № 962 (кімн. № 1, № 2, № 3), вбудованого
в перший поверх гуртожитку (літ. А-9), переведеного розпорядженням голови
Запорізької обласної державної адміністрації від 12.02.2010 № 34 із житлового
фонду в нежитловий, загальною площею 109,9 м2, що перебуває на балансі Запорізького авіаційного коледжу ім. О. Г. Івченка. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 50. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 900,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору
на проведення оцінки об’єкта оренди;
нежитлових приміщень загальною площею 703,9 м2, вбудованих в другий та
третій поверхи гуртожитку (літ. А-9), які переведені розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від 12.02.2010 № 34 із житлового фонду в
нежитловий, у складі: приміщень X другого поверху – кімн. з №1 до №15 включно
та балкону площею 169,2 м2; приміщень XI другого поверху – кімнати з №1 до № 17
включно та балкону площею 184,0 м2; приміщень XII третього поверху – кімнати з
№ 1 до № 17 включно та балкону площею 167,8 м2; приміщень XIII третього поверху – кімнати з № 1 до № 17 включно та балкону площею 182,9 м2, що перебувають
на балансі Запорізького авіаційного коледжу ім. О. Г. Івченка. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 50. Вартість виконання робіт з оцінки –
4 000,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання
договору на проведення оцінки об’єкта оренди;
нежитлових приміщень № 26, 28, 29, 30, 31, 32 першого поверху будівлі гуртожитку (літ.А-9), які переведені розпорядженням голови Запорізької обласної
державної адміністрації від 12.02.2010 № 34 із житлового фонду в нежитловий,
загальною площею 132,6 м2, що перебувають на балансі Запорізького авіаційного коледжу ім. О. Г. Івченка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Чарівна, 50. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 000,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору на проведення
оцінки об’єкта оренди.
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки, що відбувся 25.03.2016
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, переможцями конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди визнано:
ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр» по таких об’єктах оренди:
частині прибудованого приміщення фойє площею 2,0 м2 у будівлі навчального
корпусу № 1 за адресою: м. Кіровоград, просп. Університетський, 8, що перебуває на балансі Кіровоградського національного технічного університету, вартість
робіт – 1 000,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 дні;
частині нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі
гуртожитку № 3 за адресою: м. Кіровоград, вул. Полтавська, 35, що перебуває на
балансі Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка, вартість робіт – 1 000,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 дні;
частині нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі
гуртожитку № 3 за адресою: м. Кіровоград, вул. Полтавська, 35, що перебуває на
балансі Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка, вартість робіт – 1 000,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 дні;
фізичну особу – підприємця Таран Олену Анатоліївну по об’єкту оренди – частині нежитлового приміщення площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі УЛО-1
за адресою: м. Кіровоград, вул. Короленка, 20, що перебуває на балансі Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету, вартість робіт – 995,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.
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 28.03.2016
1. Нежитлове вбудоване приміщення одноповерхової будівлі колишньої їдальні
(інв. № 10310001) площею 189,76 м2 за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
вул. Маяковського, 10. Переможець – ФОП Сорокіна І. М.
2. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 402,22 м2, з них:
369,12 м2 – у будинку їдальні (інв. № 10310001) та 33,1 м2 – у будинку лабораторії
(інв. № 10310004) за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Маяковського, 10. Переможець – ФОП Сорокіна І. М.
3. Частина будівлі 807/7 (інв. № 3782) загальною площею 591,17 м2, будівля
266 (інв. № 90220) загальною площею 102,0 м2 за адресою: Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Заводська, 1-Г/12. Переможець – ФОП Сорокіна І. М.
4. Частина будівлі 807/7 (інв. № 3782) загальною площею 2 955,89 м2, будівля
473 (інв. № 35082) загальною площею 113,0 м2, охоронна споруда будівлі 0-19
(інв. № 35080) загальною площею 18,0 м2 за адресою: Луганська обл., м. Рубіжне,
вул. Заводська, 1-Г/12. Переможець – ФОП Сорокіна І. М.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 28.03.2016
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:
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр» по нежитловому приміщенню № 229а площею 17,9 м2 на шостому поверсі семиповерхового виробничого корпусу, м. Львів, вул. І. Франка, 61. Мета проведення оцінки: продовження договору
оренди. Термін виконання робіт – 2 к. дні. Вартість робіт – 1 250,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. по модульному приміщенню
вантажної дільниці загальною площею 12,52 м2 на міжнародному автомобільному
пункті пропуску «Шегині», Львівська обл., Мостиський р-н, с. Шегині, вул. Дружби,
201. Мета проведення оцінки: продовження договору оренди. Термін виконання
робіт – 5 р. днів. Вартість робіт – 1 350,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по вбудованому нежитловому
приміщенню № 50-А загальною площею 12,6 м2 на другому поверсі будівлі, м. Львів,
просп. Чорновола, 4. Мета проведення оцінки: укладення договору оренди. Термін
виконання робіт – 2 р. дні. Вартість робіт – 1 250,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по вбудованому нежитловому приміщенню № 29 площею 9,0 м2 на другому поверсі будівлі, Львівська обл.,
м. Яворів, вул. Котляревського, 3. Мета проведення оцінки: продовження договору оренди.
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Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди
Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди
Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди
Визначення вартості
об’єкта оренди до
200,0 м2 для погодження розрахунку
орендної плати (за
заявою від сторонньої організації)
Визначення вартості
об’єкта оренди до
200,0 м2 для погодження розрахунку
орендної плати (за
заявою від сторонньої організації)
Визначення вартості
об’єкта оренди до
200,0 м2 для погодження розрахунку
орендної плати (за
заявою від сторонньої організації)
Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

ФОП Дрозд
Ю. О.

Визначення вартості
об’єкта з метою передачі в оренду

Визначення вартості
об’єкта з метою передачі в оренду

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

Визначення вартості
об’єкта з метою передачі в оренду
Визначення вартості
об’єкта з метою передачі в оренду

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

2 Приміщення на 1-му
поверсі будівлі гаража
(літ. А-1-2), приміщення на 1-му поверсі
адмінбудівлі-складу (літ.
Е2), приміщення на 2-му
поверсі адмінбудівліофіса (літ. Е2)
3 Частина нежитлових приміщень будівлі поштового
зв’язку
4 Окремо визначені частини нежитлових приміщень

м. Черкаси,
Аварійно-ряту
вул. Ярославська,1 вальний загін спеціального призначення
Управління Державної служби України
з надзвичайних
ситуацій у Черкаській
області
Черкаська обл.,
ЧД УДППЗ
Звенигородський «Укрпошта»
р-н, с. Майданівка,
вул. Шевченка, 28
Черкаська обл.,
ЧД УДППЗ
Смілянський р-н, «Укрпошта»
с. Ротмистрівка,
вул. Леніна, 12

ТОВ
«Протипожежна
спеціалізована компанія
«Надбання»
ПАТ «Укртелеком»
ПАТ «Укртелеком»

Переможець конкурсу – СОД
ПП «Ажіо»

Черкаська обл.,
ДП «Золотоніське лі- ПАТ «УкртелеЗолотоніський р-н, сове господарство» ком»
с. Вільхи

Строк виконання
робіт, днів /вартість, грн

Балансоутримувач Платник робіт
з оцінки

ТБ «Універсальна»

1 Частина нежитлового
приміщення

Адреса об’єкта
оцінки

2/1 500,00

Назва об’єкта оцінки

26,22

№
з/п

Площа, м2

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 24.03.2016
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.

м. Черкаси, вул. Б. ДП НВК
Вишневець«Фотоприлад»
кого, 61

ФОП Рогозинський А. І.

Строк виконання
робіт, днів /вартість, грн

ТОВ «Ба- ТОВ «Ба- Переможець конзилєвс» зилєвс»
курсу – СОД

ФОП Бєльський Д.А.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 25.03.2016
Вартість
Плопереможець кон- Термін виконання,
Адреса об’єкта оцінки
виконання
ща, м2
курсу –СОД
календарних днів
робіт, грн
1 Нежитлове при130,3 м. Київ, вул. Старона- ТОВ «Ніка3
2 900,00
міщення
водницька, 8а
Експерт»
2 Нежитлове при41,1 м. Київ, просп. Пові- ТОВ «Ніка3
2 700,00
міщення
трофлотський, 31
Експерт»
3 Нежитлове при75,48 м. Київ, вул. Освіти, 4 ТОВ «Ніка3
2 700,00
міщення
Експерт»
4 Частина нежитло2,0 м. Київ, просп. Кома- ПП «Експерт4
2 900,00
вого приміщення
рова, 1
Аналітик»
5 Частина нежитло2,0 м. Київ, вул. Полковни- ПП «Експерт4
2 900,00
вого приміщення
ка Шутова, 13
Аналітик»
6 Частина нежитло3,6 м. Київ, вул. Щорса, 18 ПП «Експерт4
2 900,00
вого приміщення
літ. «З»
Аналітик»
7 Частина даху та
14,0 м. Київ, вул. ПроСПД Чайка С. О.
4
3 500,00
технічного поверху
різна, 2
8 Нежитлове при13,1 м. Київ, вул. Костянти- СПД Чайка С. О.
4
3 080,00
міщення
нівська, 68
9 Частина нежитло2,0 м. Київ, вул. Баумана, 8 ПП «Експерт4
2 900,00
вого приміщення
Аналітик»
10 Нежитлове при177,0 м. Київ, вул. Освіти, 5 ТОВ «Ніка3
2 900,00
міщення
Експерт»
11 Нежитлове при6,16 м. Київ, вул. Бердичів- СПД Чайка С. О.
4
2 900,00
міщення
ська, 1
12 Частина нежитло3,0 м. Київ, просп. Черво- СПД Чайка С. О.
4
2 970,00
вого приміщення
нозоряний, 51
13 Нежитлове при22,4 м. Київ, просп. Пере- ТОВ «Ніка3
2 700,00
міщення
моги, 50
Експерт»
14 Частина нежитло2,0 м. Київ, вул. І. Климен- ТОВ «Ніка3
2 300,00
вого приміщення
ка, 5/2
Експерт»
15 Нежитлове при52,25 м. Київ, вул. Новокос- ТОВ «Ніка3
2 700,00
міщення
тянтинівська, 18
Експерт»
16 Нежитлове при314,8 м. Київ, вул. ПолярТОВ «Ніка3
3 400,00
міщення
на, 20
Експерт»
17 Нежитлове при92,5 м. Київ, просп. Акаде- ТОВ «МІРФІЛ»
2
3 100,00
міщення
міка Палладіна, 46/2
18 Нежитлове при3,0 м. Київ, вул. Тургенєв- ТОВ «МІРФІЛ»
2
3 000,00
міщення
ська, 8/14
19 Нерухоме майно
192,8 м. Київ, бульв. Л. Укра- ТОВ «МІРФІЛ»
3
3 500,00
їнки, 26
20 Частина нежитло2,0 м. Київ, вул. Феодосій- ТОВ «МІРФІЛ»
2
3 000,00
вого приміщення
ська, 8/13
21 Частина нежитло2,0 м. Київ, вул. М. Миши- ТОВ «МІРФІЛ»
2
3 000,00
вого приміщення
на, 15/17
22 Нежитлове при30,3 м. Київ, вул. Б. ГрінПП «Експерт4
3 000,00
міщення
ченка, 1
Аналітик»
23 Нежитлове при180,83 м. Київ, пл. Л. УкраТОВ «МІРФІЛ»
3
3 500,00
міщення
їнки, 1

№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

Віддруковано:

О. В. Царуліца

Фонд державного
майна України,
вул. Кутузова, 18/9,
м. Київ-133, 01601

ДВ «Преса України»,
просп. Перемоги, 50,
м. Київ, 03047

Л. П. пюра

м. Черкаси, вул. Б. ДП НВК
Вишневець«Фотоприлад»
кого, 61

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки державного майна, що відбувся 16.03.2016
1. Переможцями конкурсу визнано:
ПП «Десна-Експерт-М» по об’єктах:
нежитловому приміщенню площею 27,74 м2 першого поверху триповерхової
будівлі, що перебуває на балансі Чернігівського професійного ліцею залізничного
транспорту, за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 4а (вартість виконання робіт з оцінки – 1 955,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору на проведення оцінки об’єкта оренди, мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди);
нежитлових приміщеннях площею 32,09 м2 на першому поверсі триповерхової
будівлі, що перебуває на балансі Чернігівського професійного ліцею залізничного
транспорту, за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 4а (вартість виконання робіт з оцінки – 1 955,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору на проведення оцінки об’єкта оренди, мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди);
ТОВ «Північна-експертна компанія» по об’єкту – нежитловому приміщенню
площею 14,1 м2 будівлі відділення поштового зв’язку, що перебуває на балансі Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м. Чернігів, вул. Всіхсвятська,
8 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн, строк – 5 календарних днів від
дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди, мета проведення
оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди);
ФОП Волченкову О. С. по об’єкту – нежитлових приміщеннях площею 323,7 м2
другого поверху чотириповерхової будівлі навчального корпусу № 2, що перебувають на балансі ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської
області», за адресою: 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Незалежності, 42
(вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн, строк – 5 календарних днів від
дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди, мета проведення
оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди);
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту – нежитловому приміщенню площею
23,0 м2 на першому поверсі чотириповерхової адмінбудівлі, що перебуває на
балансі Головного управління статистики у Чернігівській області, за адресою:
м. Чернігів, вул. Горького, 37 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн,
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення оцінки
об’єкта оренди, мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для
цілей оренди);
ПП «Аксіома» по об’єкту – об’єкту державної власності групи А – нежитловій будівлі (літ. А-2) загальною площею 503,2 м2 за адресою: Чернігівська обл., Менський
р-н, смт Березна, вул. Комарова, 1 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 950,00 грн,
строк – 10 календарних днів від дати підписання договору на проведення оцінки,
мета проведення оцінки – визначення початкової вартості об’єкта з метою його
приватизації шляхом продажу на аукціоні).
2. Конкурсною комісією прийнято рішення про проведення повторного конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності по об’єктах державної власності
групи А:
окремому індивідуально визначеному майну – трьох автозаправних блокпунктах контейнерних (інв. № 506/2, 506/3, 506/4) за адресою: Чернігівська обл.,
м. Бобровиця, вул. Польова, 35;
окремому індивідуально визначеному майну: трьох автозаправних блок-пунктах
контейнерних (інв. № 67/1, 67/2, 67/3) за адресою: Чернігівська обл., Коропський
р-н, с. Свердловка.

Адреса редакції:

(дополіграфічна підготовка)

Платник робіт
з оцінки

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 24.03.2016
Відповідно до абзацу 6 пункту 3 розділу V Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області визнано переможцем конкурсу ТОВ «Оцінка – Інформ». Назва об’єкта оцінки: вбудовані
приміщення першого поверху будівлі (літ. А) загальною площею 103,4 м2 (у т.
ч. приміщення: (2-6) – 18,2 м2; (2-7) – 80,9 м2; частина коридору (2-8) – 4,3 м2)
за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 249-А, що перебуває на балансі Головного
управління статистики у Чернівецькій області. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 1 900,00 грн та 5 (п’ять)
календарних днів.

Над номером працювали:
(видавнича підготовка)

Балансоутримувач

7/
1 400,00

5 Нежитлові приміщення
№ 48, 49 на четвертому
поверсі будівлі медикосанітарної частини
6 Нежитлове приміщення
на першому поверсі
будівлі медико-санітарної
частини

Адреса об’єкта
оцінки

7/
1 400,00

Назва об’єкта оцінки

26,9

№
з/п

Площа, м2

Продовження таблиці

2,0

Переможець
конкурсу
ФОП
Дрозд Ю. О.
ФОП Дрозд Ю. О.
ПФ Агенство
«Схід»
ПФ Агенство
«Схід»
ПП « Аргу- ПП « Аргумент»
мент»
ФОП Дрозд Ю. О. ПП « Аргумент»

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

ТОВ «Бізнес- ТОВ «НезаТОВ «Бізнес-група
група Спів- лежна профТОВ « Константа» ФОП Мокров О. П.
Співдружність»
дружність»
група»

ПФ Агентство
«Схід»

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

ФОП Дрозд Ю. О.

ПП «Аргумент»

ФОП Дрозд Ю.О

Вартість робіт/
строк виконання
500/5
700/5
700/5
650/5
2160/5
2160/5
2160/5
800/5
800/5
1600/5
2160/5
1150/5
747/4
700/5
1050/3
1000/5

12 Нежитлові приміщення на першому поверсі в двоповерховій
будівлі навчально-виробничих майстерень (інв. № 10300002)
загальною площею 98,4 м2 за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 11, що перебувають на балансі Харківського професійного
електротехнічного ліцею, тел. 732-40-54
13 Нежитлові приміщення – кімн. № 5, 6 на 1-му поверсі 4-поверхової адміністративної будівлі загальною площею
53,5 м2 за адресою: Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Харківська, 14, що перебувають на балансі Куп’янського міського відділу (з обслуговування м. Куп’янськ, Куп’янського та Дворічанського районів) ГУМВС України в Харківській області, 08675683
тел. (05742) 5-39-72
14 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-5, 1-6, 1-7 на першому поверсі двоповерхової будівлі (літ. «А-2») площею 66,1 м2, частина
приміщення гаража площею 20,0 м2 (літ. «Д») загальною площею 86,1 м2 за адресою: Харківська обл., м. Зміїв, вул. Леніна,
22, що перебувають на балансі Управління державної казначейської служби України у Зміївському районі Харківської області,
37754277, тел. (05747) 3-38-52
15 Нежитлове приміщення – кім. № 24 на другому поверсі другого під’їзду двоповерхової адміністративної будівлі, реєстровий
номер 23315491.1АААДИБ433 (інв. № 10301001, літ. «А-2»,
пам’ятка архітектури) загальною площею 25,8 м2 за адресою: м. Харків, вул. Раднаркомівська, 13, що перебуває на
балансі Палацу культури ГУМВС України в Харківській області,
23315491, тел. 706-30-81
16 Двоповерховий адміністративний будинок (пам’ятка архітектури) загальною площею 854,6 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Чоботарська, 80, що перебуває на балансі Департаменту
містобудування та архітектури Харківської обласної державної
адміністрації, 02498530, тел.: (057) 700-36-52, 700-36-48
17 Нежитлове приміщення – кім. № 4 на 9-му поверсі 12поверхового виробничого корпусу загальною площею 22,7 м2
за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21а, що перебуває на
балансі ДП УДПІ «Укрміськбудпроект», 02497980, тел.: (057)
701-07-30, 701-07-29
18 Нежитлові приміщення 1-го поверху (кімн. 22, 23, 24, 26, 28)
та приміщення ХХХІV 5- поверхової будівлі учбового корпусу
Харківського державного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського, що є пам’яткою архітектури, площею 101,4 м2
за адресою: м. Харків, пл. Конституції,13, що перебувають на
балансі Харківського державного університету мистецтв ім. І. П.
Котляревського, 02214350 тел. 731-10-95
19 Нежитлове приміщення на 1-му поверсі (кімн. 1-52, 22, 50) та на
2-му поверсі (кімн. 2,2-26, 2-27, 2-29, 2-30) 5-поверхової будівлі
учбового корпусу, що є пам’яткою архітектури, площею 123,2 м2
за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 13, що перебуває на
балансі Харківського державного університету мистецтв ім. І. П.
Котляревського, 02214350 тел. 731-10-95

1000/5

11 Частина коридору другого поверху учбового корпусу «Б» загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2, що перебуває на балансі Харківського
національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди,
02125585, тел.: (057) 700-35-23, 700-69-09

1000/5

10 Частина нежитлового приміщення вестибуля першого поверху
учбового корпусу № 2 загальною площею 1,0 м2 за адресою:
м. Харків, пров. Фанінський, 3в, що перебуває на балансі
Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С.
Сковороди, 02125585, тел.: (057) 700-35-23, 700-69-09

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

ТБ «УніФОП Дра- версальник Г. В.
на»

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

8 Нежитлові приміщення – кімнати 1-16 на другому поверсі триповерхової будівлі складського корпусу загальною
площею 313,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Примакова
40/42, що перебувають на балансі Державного підприємства
«Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування»,
14310589, тел. 733-11-80
9 Частина нежитлового приміщення вестибуля на першому
поверсі чотириповерхової будівлі навчального корпусу № 2
загальною площею 8,0 м2 за адресою: м.Харків, пров. Фанінський, 3в, що перебуває на балансі Харківського національного
педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, 02125585, тел.:
(057) 700-35-23, 700-69-09

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

3/1 900,00

Переможець
конкурсу

Газета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію»

Мета проведення
оцінки

2 Частина пральної кімнати № С11 на третьому поверсі
п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 5 ХНТУСГ ім. П. Василенка загальною площею 1,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Коцарська, 9, що перебуває на балансі Харківського національного
технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, 00493741, тел. 700-39-14
3 Частина нежитлового приміщення умивальника (№ ІІ-9 згідно
з техпаспортом) на другому поверсі (1,5 м2) та частина нежитлового приміщення умивальника (№ ІІІ-10 згідно з техпаспортом) на третьому поверсі (1,5 м2) п’ятиповерхової будівлі
гуртожитку № 4 ХНТУСГ ім. П. Василенка загальною площею
3,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Артема, 44а, що перебувають на балансі Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, 00493741,
тел. 700-39-14
4 Частина приміщення технічного поверху навчально-аудиторного
корпусу У-1 (інв. № 1031000109, літ. «В-14» (кімн. 21) площею
21,8 м2, ділянка даху площею 4,0 м2 та ділянка надбудови площею 5,0 м2, загальною площею 30,8 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Фрунзе, 21, що перебувають на балансі Національного
технічного університету «Харківський політехнічний інститут»,
02071180, тел. (057) 707-66-00
5 Частина майданчика покрівлі на даху 10-го поверху будівлі
інженерно-лабораторного корпусу (інв. № 82166, літ. А-11)
загальна площа 10,0 м2 адреса: м. Харків, Червоношкільна
набережна, 2, що перебуває на балансі Державного проектновишукувального та науково-дослідного інституту «Укренергомережпроект», 00114092
6 Нежитлові приміщення на першому поверсі в двоповерховій прибудові до адміністративно-виробничого корпусу (інв. н.1636), загальна площа 114,25 м2 за адресою: м. Харків, вул. Залютинська,
6, що перебувають на балансі ДП «Харківський механічний завод»
(код 08248877), т. 783-63-01, 783-63-02
7 Нежитлові приміщення (№ 10) на першому поверсі будівлі гуртожитку № 4 загальною площею 13,8 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Тимурівців, 11б, балансоутримувач: НФУ

Мета проведення
оцінки

4/1 500,00 3/1 900,00

1 Частина побутової кімнати № 11 (сушка) на другому поверсі
дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 1 ХНТУСГ ім. П. Василенка загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, просп.
50 річчя ВЛКСМ, 48/1, що перебуває на балансі Харківського
національного технічного університету сільського господарства
ім. П. Василенка, 00493741, тел. 700-39-14

ФОП
Дрозд Ю. О.

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження
(індекс, адреса), балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ,
контактний телефон),

900/5

№
з/п

Вартість робіт/
строк виконання

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 24.03.2016
I. Об’ єкти оренди.

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження
(індекс, адреса), балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ,
контактний телефон),

88,96

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна,що відбувся 30.03.2016
1. Переможцем конкурсу на проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлових приміщень загальною площею 83,9 м2 за адресою: м. Тростянець, вул. Червоноармійська, 2, що обліковуються на балансі 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 – 900,00 грн.
2. Переможцем конкурсу на проведення незалежної оцінки об’єкта – групи
інвентарних об’єктів загальною площею 6,0 м2, а саме: 1) частина нежитлового
приміщення площею 2,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку № 2 за адресою:
м. Суми, вул. Замостянська, 5; 2) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2
першого поверху будівлі гуртожитку № 3 за адресою: м. Суми, вул. Замостянська,
7; 3) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 першого поверху прибудови до будівлі гуртожитку № 3 за адресою: м. Суми, вул. Санаторна, 32, що обліковується на балансі Сумського державного університету, з метою продовження
дії договору оренди визнано СПД ФОП Педченка Андрія Миколайовича, м. Суми.
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з
оцінки – 1 100,0 грн.
3. Переможцем конкурсу на проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлового приміщення площею 17,7 м2 за адресою: м. Конотоп, вул. Братів Радченків, 48,
що обліковується на балансі Конотопського управління Державної казначейської
служби України Сумської області, з метою продовження дії 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.
4. Переможцем конкурсу на проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлового приміщення площею 52,0 м2 за адресою: м. Шостка, вул. Короленка, 50, що
обліковується на балансі Відокремленого структурного підрозділу «Шосткинський
професійний ліцей Сумського державного університету», з метою передачі в оренду
визнано ПП ЕОФ «Апекс», м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 400,0 грн.
5. Переможцем конкурсу на проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлових приміщень загальною площею 35,1 м2 за адресою: м. Буринь, вул. Першотравнева, 28, що обліковуються на балансі Фінансового управління Буринської
районної державної адміністрації Сумської області, з метою передачі в оренду визнано – СПД ФОП Приму Олесю Юріївну, м. Суми. Строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 100,0 грн.
6. Переможцем конкурсу на проведення незалежної оцінки об’єкта – частини вбудованого нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: м. Глухів,
вул. Шевченка, 12, що обліковується на балансі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, з метою продовження дії 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.
7. Переможцем конкурсу на проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлових приміщень загальною площею 34,4 м2 будівлі-пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення «Банк М. А. Терещенка» за адресою: м. Глухів,
вул. Шевченка, 10, що обліковуються на балансі Національного заповідника «Глухів», з метою продовження дії договору оренди визнано ФОП Даниленка Олександра Івановича, м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 1 100,00 грн.

№
з/п

10,2

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 25.03.2016
Переможцями конкурсу визнано:
юридичну особу – ПП «Науково-консультаційний Експоцентр» на проведення
оцінки державного майна – складських приміщень площею 139,6 м2 за адресою:
вул. Лихачова, 4, м. Полтава, що обліковується на балансі Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи Полтавської облдержадміністрації. Вартість виконаних робіт – 840,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – ТОВ «Експертсервіс Україна» на проведення оцінки державного майна:
частини приміщення воєнторгу площею 74,8 м2 за адресою: вул. Лісна, 1/1,
с. Кустолово-Суходілка, Машівський р-н, Полтавська обл., що обліковується на
балансі ДП «Сільськогосподарське підприємство Машівської виправної колонії
УДПСУ в Полтавській області (№ 9). Вартість виконаних робіт – 880,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 3 календарних дні;
частини нежитлового підвального приміщення площею 69,41 м2 за адресою: вул. Карнаухова, 13а, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на
балансі Кременчуцького професійного ліцею нафтопереробної промисловості.
Вартість виконаних робіт – 1 056,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 3 календарних дні;
нежитлового приміщення площею 125,5 м2 за адресою: вул. Курчатова, 15,
м. Полтава, що обліковується на балансі ДПТНЗ ВПУ ім. Чепіги А. О. Вартість виконаних робіт – 792,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 3 календарних дні;
нежитлового приміщення загальною площею 5,1 м2 за адресою: вул. Красіна,
76, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на балансі Кременчуцької
об’єднаної державної податковоїх інспекції Головного управління ДФС у Полтавській області. Вартість виконаних робіт – 968,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів.

Продовження таблиці

127,2

Термін виконання робіт – 3 р. дні. Вартість робіт – 1 350,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг» по частині
нежитлових приміщень площею 20,0 м2 на третьому поверсі термінала (літ. «Б-3»),
м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета проведення оцінки: продовження договору
оренди. Термін виконання робіт – 3 дні. Вартість робіт – 1 350,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності –ФОП Войтенко Н. Б. по частині даху будівлі готелю «Тустань» загальною площею 31,0 м2, м. Львів, вул. Любінська, 168а. Мета проведення оцінки: продовження договору оренди. Термін виконання робіт – 3 р. дні.
Вартість робіт – 1 250,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш» по вбудованому нежитловому приміщенню площею 11,6 м2 на першому поверсі одноповерхової будівлі,
Львівська обл., Турківський р-н, с. Комарники, вул. Центральна, 84. Мета проведення оцінки: продовження договору оренди. Термін виконання робіт – 3 к. дні.
Вартість робіт – 1 350,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш» по вбудованому нежитловому приміщенню площею 15,3 м2 на першому поверсі одноповерхової будівлі,
Львівська обл., Яворівський р-н, с. Дрогомишль, 589. Мета проведення оцінки:
продовження договору оренди. Термін виконання робіт – 3 к. дні. Вартість робіт – 1 400,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «ГалСвіт» по нежитлових вбудованих приміщеннях (№ 1-2) загальною площею 30,6 м2 на цокольному поверсі гуртожитку
№ 7, м. Львів, вул. Лукаша, 1. Мета проведення оцінки: продовження договору
оренди. Термін виконання робіт – 2 р. дні. Вартість робіт – 1 250,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «ГалСвіт» по частині вбудованого нежитлового приміщення площею 25,8 м2 на першому поверсі будівлі літ. «Б-3»,
новий аеровокзал, м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета проведення оцінки: продовження договору оренди. Термін виконання робіт – 2 р. дні. Вартість робіт –
1 250,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. по частині нежитлового приміщення площею 159,0 м2 на першому поверсі будівлі літ. «Б-3»
нового термінала «А», м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета проведення оцінки:
продовження договору оренди. Термін виконання робіт – 3 к. дні. Вартість робіт – 1 450,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «ГалСвіт» по частині нежитлового приміщення загальною площею 229,3 м2 у підвалі будівлі, м. Львів, вул. Генерала
Чупринки, 71. Мета проведення оцінки: продовження договору оренди. Термін
виконання робіт – 2 р. дні. Вартість робіт – 1 250,00 грн.
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