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Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
Оголошення про вивчення попиту
Дніпропетровська область

Пропонуються до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкти державної власності разом із земельною ділянкою:
будівля гаража площею 52,5 м2, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Дніпропетровській області за адресою: 50007, Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг, вул. Волосевича, 55. Площа земельної ділянки під гараж згідно з
державним актом на право постійного користування землею становить 0,006 га;
група інвентарних об’єктів за адресою: с. Єлизаветівка, вул. Індустріальна,
5, Петриківський р-н, Дніпропетровська обл., що перебуває на балансі ТОВ «Хлібзавод № 3», у складі: водопровідна насосна станція літ. Д-1, д-1, (інв. № 30090);
контрольно-розподільчий пункт РПЗО 10 кВт, літ. Ж-1, (інв. № 40025); майданчик
для резервуарів води № 1; огорожі № 2, 3; резервуар для води з фільтром № 4 (інв.
№ 20093); резервуар для води 250 м3 № 5, (інв. № 20094), позамайнові мережі
дощової каналізації (інв. № 30096); каналізаційна побутова позаплощадкова (інв.
№ 30095); розподільчий пункт РП 1 (інв. № 40016), чарунки КСО12 шт. (інв. № 4004340053,40019). Площа земельної ділянки під об’єктами орієнтовно – 0,0470 га.
Більш докладну інформацію щодо зазначених об’єктів можна отримати за телефоном: (056) 744-11-41.
Пропозиції щодо придбання об’єктів слід надсилати протягом 20 днів з
дня публікації оголошення за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.

Підлягають приватизації шляхом продажу
на аукціоні
Перелік
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 14.11.2016 № 2061)

Київська область

1. Частина нежитлової будівлі літ. А – групи приміщень № 15, № 16 загальною
площею 142,0 м2, ґанок, ґанок (сауна), за адресою: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київській шлях, 10.
2. Нежитлова будівля – столова (літ. 1А) загальною площею 220,7 м2 зі спорудами (огорожа № 1-2) за адресою: 07527, Київська обл., Баришівський р-н, с. Бзів,
вул. Свято-Миколаївська, 22, що перебуває на балансі СТОВ ім. Леся Сердюка
(ЄДРПОУ 00857479).

Перелік
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 14.11.2016 № 2062)

Дніпропетровська область

1. Нежитлові приміщення № 1, 6, ІІ на 1-му поверсі в літ. А-3 загальною площею
113,6 м2 за адресою: 49101, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Свєтлова, 20.
2. Нежитлова будівля літ. А-1 загальною площею 471,6 м2 за адресою: 51925,
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське (м. Дніпродзержинськ), вул. Соборна (вул.
Кірова), 3, що перебуває на балансі ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат
ім. Ф.Є. Дзержинського» (ЄДРПОУ 05393043).

Полтавська область

Громадський будинок літ. А-1 загальною площею 156,8 м2 разом із земельною
ділянкою за адресою: 37300, Полтавська обл., Гадяцький р-н, м. Гадяч, вул. Героїв
Майдану, 75, що перебуває на балансі ТДВ «Гадяцький елеватор» (код ЄДРПОУ
00955650).

Київська область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля недіючої лазні (137,6 м2).
Адреса об’єкта: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине,
вул. Першотравнева, 11.
Балансоутримувач: ВАТ «Терезине» (правонаступник – ТДВ «Терезине») (ЄДРПОУ 05407982).
Адреса балансоутримувача: 09150, Київська обл., Білоцерківський район,
смт Терезине, вул. Першотравнева, 2.
Відомості про об’єкт: одноповерхова прямокутна в плані цегляна будівля. Рік
побудови – 1930. Будівля побудована по типовому проекту. Група капітальності –
ІІІ. Технічні характеристики: фундамент стрічковий бетонний; стіни та перегородки цегляні, кам’яні, оштукатурені, побілені; перекриття залізобетонні, дерев’яні;
покрівля – листи хвилястого шиферу; дах двоскатний; підлога – дощата, плитка;
отвори дерев’яні. Інженерні мережі відключені та перебувають у неробочому стані.
Загальний фізичний стан основних будівельних елементів будівлі задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 178 742,00 грн, ПДВ: 35 748,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 214 490,40 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 21 449,04 грн, що становить 10% від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 21 449,04 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1% від початкової
ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 13 грудня 2016 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства Державна
акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://nmac.net.ua.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 9 грудня 2016 року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області за адресою:
м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до
16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел.: (044) 200-25-40.

Вінницька область

Одеська область

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: обладнання їдальні 11 одиниць: прилад ПУ-06 інв. № 952, 1983
р.в.; картоплечистка інв. № 953, 1983 р.в.; електросковорода інв. № 954, 1983 р.в.;
касовий апарат інв. № 955, 1983 р.в.; прилавок «Таір» інв. № 965 1983 р.в.; меблі
«Турбач» інв. № 979, 1985 р.в.; холодильник інв. № 930, 1981 р.в.; лінія «прилавок»
інв. № 931, 1981 р.в.; шафа холодильна інв. № 809, 1981 р.в.; електрокотел інв.
№ 814, 1981 р.в.; плита інв. № 815, 1981 р.в.
Адреса об’єкта: 24400, Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Будкевича, 62.
Зберігач: ПП «Влада-Медіка», ЄДРПОУ 34324826, адреса: 24400, м. Бершадь,
вул. Ю. Коваленка, 1а.
Інформація про об'єкт: обладнання їдальні 11 одиниць: прилад ПУ-06 інв. № 952,
1983 р.в.; картоплечистка інв. № 953, 1983 р.в.; електросковорода інв. № 954, 1983
р.в.; касовий апарат інв. № 955, 1983 р.в.; прилавок «Таір» інв. № 96,5 1983 р.в.; меблі
«Турбач» інв. № 979, 1985 р.в.; холодильник інв. № 930, 1981 р.в.; лінія «прилавок» інв.
№ 931, 1981 р.в.; шафа холодильна інв. № 809, 1981 р.в.; електрокотел інв. № 814,
1981 р.в.; плита інв. № 815, 1981 р.в., розукомплектоване, стан незадовільний.
Початкова ціна без ПДВ – 2 664,00 грн, ПДВ – 532,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 196,80 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації
та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін
за актом приймання-передачі; засоби платежу – грошові кошти.
Винагорода організатору аукціону за виконання договору виплачується покупцем у
розмірі 1 % від початкової ціни об’єктів малої приватизації, що становить 31,97 грн.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 319,68 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 08.12.2016 включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 12.12.2016 Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа», 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 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви на
участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» на електрону
адресу: info@utsb.kiev.ua до 17.00. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. Воровського, 51, офіс 11) оригінали
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840
(зі змінами). Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області
за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 56-21-81, час роботи з 8.00
до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю з 8.00 до 16.00.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: адміністративна будівля загальною площею 77,1 м2.
Адреса об’єкта: вул. Ворошилова, 5, м. Березівка, Одеська обл., 67300.
Балансоутримувач: Головне управління статистики в Одеській області, код
за ЄДРПОУ 02361819.
Адреса балансоутримувача: вул. Польська, 20а, м. Одеса, 65026.
Інформація про об'єкт: одноповерхова будівля складається з коридору та чотирьох кабінетів. Об’єкт забезпечений електро-, газопостачанням; теплозабезпечення здійснюється шляхом використання газового котла опалення; санвузол та
водопостачання відсутні. Рік введення в експлуатацію – 1981. Потребує ремонту.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 275 000,00 грн, ПДВ – 55 000,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 330 000,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець. Утримання
об’єкта у належному санітарно-технічному стані. Питання використання земельної
ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з
чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184004004570, в
банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач: РВ ФДМУ по Одеській області.
Грошові кошти в розмірі 33 000,00 грн, що становить 10% від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37318033000044; МФО 820172; код 20984091; Банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» 16 грудня 2016 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні в електронній формі –
12 грудня 2016 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 (зі
змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» на
електрону адресу http://nmac.net.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити на адресу Публічного акціонерного товариства Державна
акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (65039, вул. Транспортна, 7, кв. 82/83) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з
11.00 до 15.00 за сприяння Регіонального відділення ФДМУ по Одеській області. Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні ФДМУ по
Одеській області за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й
поверх, каб. 1114, тел.: 728-72-62.
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Рівненська область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля складу-магазину загальною площею 165,4 м2
(разом із земельною ділянкою).
Місцезнаходження об’єкта: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, пров. Центральний, 12.
Балансоутримувач: ПАТ «Дубноцукор», 35600, Рівненська обл., м. Дубно, пров.
Центральний, 1. Код за ЄДРПОУ 00372753.
Відомості про об’єкт приватизації: нежитлова одноповерхова будівля складмагазин, розташована в периферійній зоні міста. Будівля складу-магазину збудована в кінці 50-х років. У будівлі складу-магазину є допоміжне приміщення. Будівля
має два входи. Будівля тривалий час не експлуатується та не проводився поточний ремонт. Інженерно-технічні мережі в будівлі відсутні. Подальше використання
об’єкта можливе після проведення будівельно-ремонтних робіт.
Відомості про земельну ділянку: площа – 458 м2. Категорія земель: землі житлової та громадської забудови. Кадастровий номер: 5610300000:03:002:0327. Цільове призначення: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської
забудови (обслуговування нежитлової будівлі, складу-магазину).
На земельній ділянці діють спеціальні обмеження на використання частини
земельної ділянки в охоронних зонах інженерно-технічних комунікацій площею
140 м2, зокрема в межах проходження каналізації та теплотраси.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 228 819,00 грн, у т. ч. нежитлова будівля магазину – 185 266,00 грн, земельна ділянка – 43 553,00 грн.
ПДВ: 45 763,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 274 582,80 грн, у т.ч. нежитлова будівля магазину – 222 319,20 грн, земельна ділянка – 52 263,00 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання покупцем
термінів оплати за придбаний об’єкт; дотримуватись санітарно-екологічних норм
експлуатації об’єкта приватизації, правил пожежної безпеки та утримання прилеглої території в належному санітарному стані; здійснити реєстрацію нерухомого
майна та земельної ділянки, яке входить до складу об’єкта, в установленому законом порядку; подальше відчуження об’єкта аукціону за договором купівлі-продажу,
до моменту підписання сторонами підсумкового акта перевірки виконання умов
даного договору можливе лише за згодою органу приватизації. У разі зміни власника об’єкта покупець повинен покласти всі зобов’язання за договором на нового власника. Новий власник у двотижневий термін з дня переходу до нього права
власності на об’єкт подає до державного органу приватизації копії документів, що
підтверджують перехід до нього права власності.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на рахунок № 37184006000095,
банк УДКСУ в м. Рівному, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 27 458,28 грн, що становить 10% від початкової ціни
продажу об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805, Державної казначейської служби України м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13989432,
одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 19 грудня 2016 року включно до 17.15.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23 грудня 2016 року Українською універсальною біржею (www.uub.com.ua). Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Заява на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної
біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінал заяви на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Одержати додаткову інформацію можна за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77,
тел. (0362) 63-58-19, 26-25-56.

Черкаська область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля колишнього медпункту загальною площею 165,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Нечуя-Левицького, 78б, смт Стеблів, КорсуньШевченківський р-н, Черкаська обл., 19600.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Стеблівська бавовняна
прядильно-ткацька фабрика», код за ЄДРПОУ 00306746.
Інформація про об'єкт: одноповерхова цегляна будівля загальною площею
165,6 м2, розташована на території ПАТ «Стеблівська бавовняна прядильно-ткацька
фабрика». Рік введення в експлуатацію – 1959. Будівля потребує капітального ремонту. До будинку підведені електромережі та центральне водопостачання. За
призначенням об’єкт не використовується. Загальний фізичний стан незадовільний. Фізичний знос приміщень – 47,49 %
Відомості про земельну ділянку: земельній ділянці під об’єктом площею
0,0254 га присвоєно кадастровий номер 7122555500:01:001:0198.
Початкова ціна без ПДВ – 69 250,00 грн, ПДВ – 13 850,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 83 100,00 грн.
Умови продажу та експлуатації:
подальше призначення та використання об’єкта покупець визначає самостійно. Покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження навколишнього
середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм, вимог

природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно з чинним
законодавством України.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; засоби платежу – грошові кошти; покупець сплачує винагороду організатору аукціону у
розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р 37184006000007, банк в ГУ
ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач:
РВ ФДМУ по Черкаській області.
Грошові кошти в розмірі 8 310,00 грн, що становить 10% від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на р/р 37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Державна
казначейська служба України.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 19 грудня 2016 року
до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (далі – ПАТ ДАК «НМАЦ») 23 грудня 2016 року, час початку
торгів (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяви, подаються в електронному вигляді до ПАТ ДАК «НМАЦ» на електронну
адресу: http://www.nmac.net.ua// філії «Черкаський аукціонний центр».
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити на адресу філії «Черкаський аукціонний центр» ПАТ ДАК
«НМАЦ»: 18000, м. Черкаси, вул. Благовісна, 213, оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування
з 10.00 до 16.00 за сприяння Регіонального відділення ФДМУ по Черкаській області. Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні ФДМУ
по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб.
404, тел.: (0472) 37-26-61.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.

Чернівецька область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля їдальні загальною площею 401,6 м2, літ.
А, інв. № 42.
Балансоутримувач: державне підприємство «Дослідне господарство «Яблунівське» Придністровської станції садівництва Інституту садівництва Національної
академії аграрних наук України».
Місцезнаходження об’єкта: 59052, Чернівецька обл., Сторожинецький р-н,
с. Годилів, вул. Яблунівська,10в.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля їдальні літ. А цегляна одноповерхова з підвалом загальною площею 401,60 м2, у тому числі: приміщення підвалу (І)
площею 3,80 м2, приміщення першого поверху загальною площею 397,80 м2. Не
обладнана інженерними комунікаціями. Об’єкт має два входи – один (з фасадного боку), другий – з тильного боку будівлі. Не використовується за призначенням.
Технічний стан об’єкта незадовільний: експлуатація елементів будинку можлива
лише за умови проведення її капітального ремонту. Під’їзд зручний, з твердим покриттям, зона неінтенсивного руху транспорту.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка сільськогосподарського
виробництва, окремо не відведена. Будівля знаходиться на земельній ділянці,
яка згідно з державним актом перебуває у постійному користуванні державного
підприємства «Дослідне господарство «Яблунівське» Придністровської станції
садівництва Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України».
Площа земельної ділянки – 296,14 га.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 363 420,00 грн, ПДВ – 72 684,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 436 104,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта покупець вирішує самостійно.
2. Дотримання санітарно-екологічних норм утримання об’єкта приватизації.
3. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна)
в установленому законодавством порядку протягом року після набуття права
власності на об’єкт.
4. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства, після набуття права власності на об’єкт.
5. Покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю
за виконанням умов договору, надавати необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов як шляхом запитів до покупця щодо виконання умов, так
і шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації до моменту підписання
акта підсумкової перевірки.
6. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівліпродажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 43 610,40 грн, що становить 10% від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: отримувач – Регіо
нальне відділення ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р
№ 37319044008539, МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 12 грудня 2016 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 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. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді на електронному майданчику 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 товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровського), 51, оф. 11) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація 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 на участь в аукціоні – 8 грудня 2016 року до 17.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок: 51-86-60. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщується на сайті Регіонального відділення ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: індивідуально визначене майно – кран автомобільний (КС-4561)
К-162 на базі шасі КрАЗ-257, державний № АА8416ВМ, інв. № 8457.
Адреса об’єкта: 01013, м. Київ, вул. Баренбойма, 8.
Балансоутримувач об’єкта: 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 КрАЗ257, державний номер АА 8416 ВМ, інвентарний номер 8457 не увійшов до статутного капіталу ПАТ «Мостобуд» та знаходиться на балансі Мостозагону № 2. Кран
КС-4561 найбільш потужний вітчизняний автомобільний кран максимальною вантажопідйомністю 16 т на основній стрілі оснащений основною стрілою завдовжки
10м, подовженими – 14, 18 і 22 мм, з гуськом 5 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 контролеру дозволяє поєднувати підйом
(опускання) гака або стріли з обертанням поворотної платформи. Швидкості робочих рухів регулюються підключенням опорів в 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 14860 см3, пробіг: 253461 км.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 90 673,20, ПДВ – 18 134,64.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 108 807,84.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшого використання
автокрана на власний розсуд.
Засоби платежу – грошові кошти.
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 при 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.
Грошові кошти у розмірі 10 880,78 грн, що становить 10% від початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р 37313080214093 в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, 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.»).
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі в он-лайн режимі буде проводитись філією «Київський аукціонний центр» ПАТ Державна
акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» в системі
електронних торгів 16 грудня 2016 року. Час початку аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових
пропозицій) – 15.00.
Кінцевий термін прийняття заяв (за три дні до дати проведення аукціону) –
12 грудня 2016 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до «Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни», затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до філії «Київський аукціонний центр» ПАТ Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» на електронний
ресурс https://nmac.net.ua Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані направити на адресу філії «Київський аукціонний
центр» ПАТ Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (02660, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка (М. Раскової), 15) оригінал заяви на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: 01013, м. Київ, вул. Баренбойма,
8 у понеділок – четвер з 9.00 до 17.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.00.
Отримати додаткову інформацію можна в Регіональному відділенні ФДМУ по м.
Києву, адреса: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 331, понеділок – четвер з 9.00
до 17.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.00; телефон для довідок 281-00-34.

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

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта незавершеного
будівництва разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта приватизації: незавершене будівництво житлового будинку поз.
479 разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Хомутець,
вул. Садова, 7.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: житловий будинок поз. 479 розташований на масиві малоповерхової забудови поряд з дорогою. Ступінь будівельної готовності – 25 %. По
об’єкту виконані такі будівельно-монтажні роботи: фундамент – фундаментні блоки,
частково пошкоджені; зовнішні та внутрішні стіни – монолітний керамзитобетон,
наявні сліди затікання; перекриття відсутнє; інженерні мережі відсутні. Територія
об’єкта не огороджена, поросла кущами.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 0,2500 га, кадастровий
номер земельної ділянки 1820987001:01:002:1266, цільове призначення – для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку поз.
479 разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 57 083,00 грн (п’ятдесят
сім тисяч вісімдесят три гривні 00 копійок), у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 22 523,00 грн (двадцять дві тисячі п’ятсот двадцять три гривні 00 копійок);
земельної ділянки – 34 560,00 (тридцять чотири тисячі п’ятсот шістдесят гривень
00 копійок). ПДВ – 11 416,60 грн (одинадцять тисяч чотириста шістнадцять гривень 60 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 68 499,60 грн
(шістдесят вісім тисяч чотириста дев’яносто дев’ять гривень 60 копійок), у
т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку поз.479 – 27 027,60
грн (двадцять сім тисяч двадцять сім гривень 60 копійок) з урахуванням ПДВ; земельної ділянки – 41 472,00 грн (сорок одна тисяча чотириста сімдесят дві гривні
00 копійок) з урахуванням ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації:
завершити будівництво об’єкта та ввести його в експлуатацію протягом п’яти
років з моменту підписання акта приймання-передачі із збереженням його первісного призначення; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в
експлуатацію об’єкта незавершеного будівництва; протягом трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передачі здійснити державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт незавершеного будівництва та земельну ділянку в
установленому законом порядку; подальше відчуження об’єкта незавершеного
будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе
лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
РВ ФДМУ по Житомирській області, яке здійснює контроль за їх виконанням; використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення та у випадку
необхідності самостійно вирішувати питання щодо зміни її цільового призначення
згідно з чинним законодавством України.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській
області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
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Грошові кошти в розмірі 6 849,96 грн (шість тисяч вісімсот сорок дев’ять гривень
96 копійок), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, перераховуються на
рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку 820172. Одержувач коштів:
РВ ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Кінцевий термін приймання заяв – 12 грудня 2016 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 16 грудня 2016 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення 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.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінал заяви на участь в аукціоні в трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській обл., вул. 1 Травня, 20, кімн. 402,
м. Житомир, 10008, тел. (0412) 42-04-16, в робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з
9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону можна отримати на Українській
універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37).
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта незавершеного
будівництва разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта приватизації: незавершене будівництво житлового будинку поз.
480 разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Хомутець,
вул. Садова, 9.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: житловий будинок поз. 480 розташований на масиві малоповерхової забудови поряд з дорогою. Ступінь будівельної готовності – 25 %. По
об’єкту виконані такі будівельно-монтажні роботи: фундамент – фундаментні блоки,
частково пошкоджені; зовнішні та внутрішні стіни – монолітний керамзитобетон,
наявні сліди затікання; перекриття відсутнє; інженерні мережі відсутні. Територія
об’єкта не огороджена, поросла деревами та кущами.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 0,2500 га, кадастровий
номер земельної ділянки 1820987001:01:002:1264, цільове призначення – для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку поз.
480 разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 57 083,00 грн (п’ятдесят
сім тисяч вісімдесят три гривні 00 копійок), у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 22 523,00 грн (двадцять дві тисячі п’ятсот двадцять три гривні 00 копійок);
земельної ділянки – 34 560,00 грн (тридцять чотири тисячі п’ятсот шістдесят гривень 00 копійок). ПДВ – 11 416,60 грн (одинадцять тисяч чотириста шістнадцять
гривень 60 копійок).

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 68 499,60 грн
(шістдесят вісім тисяч чотириста дев’яносто дев’ять гривень 60 копійок), у
т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку поз. 480 – 27 027,60
грн (двадцять сім тисяч двадцять сім гривень 60 копійок) з урахуванням ПДВ; земельної ділянки – 41 472,00 грн (сорок одна тисяча чотириста сімдесят дві гривні
00 копійок) з урахуванням ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації:
завершити будівництво об’єкта та ввести його в експлуатацію протягом п’яти
років з моменту підписання акта приймання-передачі зі збереженням його первісного призначення; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта незавершеного будівництва; протягом трьох місяців з моменту підписання
акта приймання-передачі здійснити державну реєстрацію переходу права власності
на об’єкт незавершеного будівництва та земельну ділянку в установленому законом
порядку; подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для
нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою РВ ФДМУ по Житомирській області, яке
здійснює контроль за їх виконанням; використовувати земельну ділянку відповідно
до цільового призначення та у випадку необхідності самостійно вирішувати питання
щодо зміни її цільового призначення згідно з чинним законодавством України.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській
області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 6 849,96 грн (шість тисяч вісімсот сорок дев’ять гривень
96 копійок), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта перераховується на рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку 820172. Одержувач коштів: РВ
ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Кінцевий термін приймання заяв – 12 грудня 2016 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 16 грудня 2016 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення 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.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінал заяви на участь в аукціоні в трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській обл., вул. 1 Травня, 20, кімн. 402,
м.Житомир, 10008, тел. (0412) 420-416, в робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з
9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону можна отримати на Українській
універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37).
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Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-32

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта приватизації – танцювального майданчика
Назва об’єкта: танцювальний майданчик.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 4б.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00190905, ПрАТ «Інгулецький гірничозбагачувальний комбінат» за адресою: 50064, Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, вул. Рудна, 47.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою нежитлову будівлю літ.
А-1 загальною площею 144,3 м2, будівлю каси літ. Б, навіс літ. В, огорожу № 1-2,
замощення літ. І. Рік побудови – 1967. Земельна ділянка під об’єкт окремо не відводилася. На теперішній час об’єкт не використовується. Потребує ремонтновідновлюваних робіт. До нежитлової будівлі підведено електропостачання. Об’єкт
розташований в рекреаційній зоні.
Ціна продажу об’єкта без ПДВ – 461 623, 00 грн, ПДВ – 92 324, 60 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ – 553 947, 60 грн.
Призначення об’єкта: дозвілля населення.
Умови продажу: збереження профілю діяльності об’єкта; забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил з утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища;
здійснити реєстрацію нерухомого майна, яке входить до складу об’єкта приватизації;
подальше відчуження об’єкта приватизації можливо лише за умови збереження для
нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за
згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у

порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з
дня переходу до нього права власності на об’єкт приватизації подати державному
органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом
приватизації, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним
законодавством України; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти
його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви про приватизацію у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 55 394, 76 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової ціни
об’єкта приватизації – «Танцювальний майданчик», розташованого за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 4б).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні –
12 грудня 2016 року до 17.00.

Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» (http://www.utsb.kiev.ua) 16 грудня 2016
року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа»: http://www.utsb.com.ua цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровського), 51, оф. 11) оригінал
заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

до уваги оцінювачів
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42
Відповідно до наказу ФДМУ від 30.08.2016 № 1619 «Щодо виключення інформації про оцінювача з Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності» позбавлено (анульовано) Громову Олесю Володимирівну кваліфікаційного свідоцтва оцінювача МФ № 218 від 20 вересня 2014 року, виданого Фондом державного майна України
спільно з ПрАТ «Харківський центр науково-технічної та економічної інформації», за спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них» з 30
червня 2016 року.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ

Продовження додатка

30.08.2016
м. Київ
№ 1620
Про поновлення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів
Відповідно до частини шостої статті 16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» у зв’язку з підвищенням кваліфікації оцінювачами, що зареєстровані в Державному реєстрі оцінювачів та
суб’єктів оціночної діяльності, НАКАЗУЮ:
1. Поновити дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів відповідно до поданої інформації про підвищення кваліфікації за відповідними напрямами оцінки майна (перелік додається).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити інформування громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в «Державному інформаційному бюлетені про приватизацію»,
додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації» та на веб-сайті Фонду
державного майна України в Інтернеті.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду

Н. Лебідь
Додаток
до наказу ФДМУ
від 30.08.2016 № 1620

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено
Свідоцтво про реєстрацію у ДерКваліфікаційний документ оцінювача
жавному реєстрі оцінювачів та СОД
Прізвище, ім’я та по батькові
номер
дата видачі
номер
дата видачі
навчальний заклад
Галіцина Галина Олександрівна
1971
17-12-2004
МФ 1293
19-06-2004
УКШ
Гармаш Андрій Валентинович
4059
28-10-2005
МФ 3159
12-02-2005
УКШ
Кучеренко Андрій Олександрович
7744
14-09-2009
МФ №6707
14-02-2009
Егіда
Леонтьєв Володимир Миколайович
6562
02-06-2008
МФ № 5578
15-12-2007
УКШ
19-028
29-01-2000
МЦПІМ
Ситнік Тетяна Арнольдівна
7362
16-03-2009
МФ №4341
13-05-2006
МІБ
1604
01-04-2000
МЦПІМ
Тимощик Лілія Павлівна
6595
09-06-2008
МФ 1228
19-06-2004
МІБ
Харук Юхим Петрович
3589
14-07-2005
МФ № 3606
11-06-2005
УКШ
Шпуй Тарас Миколайович
10523
29-08-2013
МФ № 8085
15-06-2013
УКШ

Регiон
м. Київ
Херсонська обл.
Київська обл.
м. Київ

м. Київ
Черкаська обл.
Дніпропетровська обл.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.09.2016
м. Київ
№ 1726
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.

Н. Лебідь
Додаток
до наказу ФДМУ
від 16.09.2016 № 1726

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено
Свідоцтво про реєстрацію у ДерКваліфікаційний документ оцінювача
№
жавному реєстрі оцінювачів та СОД
Прізвище, ім’я та по батькові
з/п
номер
дата видачі
номер
дата видачі
навчальний заклад
1 Аніщук Сергій Васильович
7782
02-10-2009
МФ № 5789
29-03-2008 Інст. експ. та упр. власн.
МФ № 5421
27-10-2007 Інст. експ. та упр. власн.
2 Бобров Андрій Сергійович
130
26-05-2015
ЦМК №437
20-12-2008 МІБ
3 Бойко Олександр Васильович
3352
21-10-2002
1586
14-03-2000 ІКЦ УТО
4 Бортник Олег Леонідович
7842
19-11-2009
МФ № 1629-1 08-04-2000 ХЦНТЕІ
5 Васьків Любомир Михайлович
3814
10-08-2005
МФ 3719
09-07-2005 ІКЦ УТО
6 Вінніков Олександр Олександрович
7666
30-07-2009
МФ №4706
16-12-2006 Експерт-Л
ЦМК № 474
18-07-2009 Експерт-Л
7 Волкова Ірина Вікторівна
733
08-07-2014
МФ № 8140
27-07-2013 УКШ
8 Галіцина Галина Олександрівна
1971
17-12-2004
1037
01-06-2001 УКШ
9 Головачов Євген Євгенович
9359
22-06-2012
МФ № 8359
19-05-2012 ІКЦ УТО
10 Дейкун Сергій Володимирович
8463
18-10-2010
МФ № 7645
17-07-2010 Егіда
11 Демидова Леся Миколаївна
7310
26-02-2009
МФ №6464
22-11-2008 Інст. експ. та упр. власн.
12 Долінська Олена Володимирівна
8568
14-01-2011
ЦМК № 566
24-04-2010 Інст. інтел. власності
13 Завальний Андрій Сергійович
236
16-06-2016
МФ № 8228
26-10-2013 МІБ
14 Загаріна Олена Анатоліївна
728
08-07-2014
МФ № 145
14-06-2014 Інст. експ. та упр. власн.
15 Закрепа Антон Вікторович
2
15-01-2015
ЦМК № 1
05-04-2014 Експерт-Л

№
з/п

Прізвище, ім’я та по батькові

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Каражия Ольга Іванівна
Клаунінг Ірина Василівна
Коваль Володимир Геннадійович
Лінкевич Сергій Миколайович
Марченко Максим Валерійович
Матійко Михайло Анатолійович
Негода Ярослав Петрович
Прокопова Людмила Михайлівна
Савенко Олеся Олександрівна

25
26
27
28
29

Сушко Лілія Василівна
Ульянов Андрій Сергійович
Чабан Ігор Васильович
Шевченко Алла Борисівна
Яблонська Наталія Павлівна

Свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
6059
03-12-2007
7578
23-06-2009
7249
10-02-2009
9395
25-07-2012
1288
19-05-2004
1313
02-06-2004
8833
29-07-2011
9521
27-11-2012
2888
03-10-2002
6284
7903
870
715
10491

Регiон
м.Одеса
м.Херсон
м.Київ
Донецька обл.
Тернопільська обл.
м.Київ
м.Київ
м.Київ
м.Київ
м.Кіровоград
м.Миколаїв
м.Київ
м.Київ
м.Одеса
м.Київ

25-02-2008
10-12-2009
28-10-2014
08-07-2014
29-08-2013

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
МФ №5435
МФ № 6918
МФ №6656
ЦМК № 648
МФ № 816
МФ №1035
МФ № 7883
МФ № 8445
204
109
ЦМК № 378
МФ № 7220
МФ № 8105
МФ № 162
100

дата видачі
27-10-2007
30-05-2009
20-12-2008
07-07-2012
20-12-2003
24-04-2004
21-05-2011
21-07-2012
06-11-2000
07-03-2001
22-12-2007
21-11-2009
29-06-2013
14-06-2014
07-03-2001

Регiон

навчальний заклад
Інст. експ. та упр. власн.
УКШ
МІБ
МІБ
ККН
Експерт-Сервіс
УКШ
ХЦНТЕІ
ПШРОАР
ПШРОАР
ТПП України
Інст. експ. та упр. власн.
Егіда
Інст. експ. та упр. власн.
ПШРОАР

м.Одеса
м.Київ
м.Київ
Київська обл.
м.Київ
м.Київ
м.Київ
м.Харків
м.Одеса
м.Чернігів
Одеська обл.
м.Одеса
м.Одеса
м.Одеса

Примітка. Інст. експ. та упр. власн. – ТОВ «Інститут експертизи та управління власністю»; МІБ – ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу»; ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр» Українського товариства оцінювачів; Експерт-Л –
ТОВ «Навчально-консалтинговий центр «Експерт-Л»; УКШ – ТОВ «Українська комерційна школа»; Егіда – ТОВ «Агентство незалежної
експертизи «Егіда»; Інст. інтел. власності – Інститут інтелектуальної власності Одеської національної юридичної академії в м. Києві;
ККН – Київський коледж нерухомості; Експерт-Сервіс – Український центр післяаварійного захисту «Експерт-Сервіс»; ХЦНТЕІ – ПрАТ
«Харківський центр науково-технічної та економічної інформації»; ПШРОАР – ТОВ «Професійна школа ріелторів Одеської асоціації ріелторів»; ТПП України – Торгово-промислова палата України.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ

Полтавська обл.

Примітка. Егіда – ТОВ «Агентство незалежної експертизи «Егіда»; ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційноконсультаційний центр» Українського товариства оцінювачів; УКШ – ТОВ «Українська комерційна школа»; МЦПІМ – Міжнародний центр
приватизації, інвестицій та менеджменту; МІБ – ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу».

Заступник Голови Фонду

Відповідно до наказу ФДМУ від 30.08.2016 № 1618 «Щодо виключення інформації про оцінювача з Державного реєстру
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності» позбавлено (анульовано) Колесник Любов Олександрівну спеціалізації
2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім
прав на об’єкти інтелектуальної власності)» з кваліфікаційного документа оцінювача – сертифіката № 1803 від 30
вересня 2000 року, виданого Фондом державного майна України спільно з Міжнародним центром приватизації, інвестицій
та менеджменту, з 30 червня 2016 року.

16.09.2016
м. Київ
№ 1727
Про зупинення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів
Відповідно до частини третьої статті 14 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
в Україні», якою передбачено обов’язкове підвищення кваліфікації оцінювачами за відповідними напрямами оцінки майна не
рідше одного разу на два роки, НАКАЗУЮ:
1. Зупинити дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, які не виконали вимоги Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (перелік додається).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити інформування громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в «Державному інформаційному бюлетені про приватизацію»,
додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації» та на веб-сайті Фонду
державного майна України в Інтернеті.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду

Н. Лебідь
Додаток
до наказу ФДМУ
від 16.09.2016 № 1727

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
18
19
20
21
22
23
24

Свiдоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
Бабінський Мирослав Іванович
847
16-10-2014
Баган Тарас Михайлович
36
02-02-2015
Балик Олег Ярославович
73
17-03-2015
Бойко Андрій Григорович
4970
29-11-2006
Бурага Віталій Володимирович
70
17-03-2015
Гвоздьова Олена Миколаївна
6527
22-05-2008
Генсюр Андрій Васильович
5
11-01-2014
Гринчук Аліса Петрівна
217
08-06-2016
Денисенко Анатолій Васильович
4918
05-10-2006
Крейтор Олександр Євстафійович
4924
16-10-2006
Кучинська Ванда Віталіївна
930
15-12-2014
Литвиненко Ірина Володимирівна
925
15-12-2014
Лобанова Інна Іванівні
74
17-03-2015
Мальцева Людмила Олександрівна
9512
14-11-2012
Новосад Володимир Васильович
844
16-10-2014
Олісейчик Микола Володимирович
79
24-03-2015
Перкун Альона Миколаївна
15
19-01-2015
Приходько Віктор Володимирович
75
17-03-2015
Рахматова Наталія Анатоліївна
825
07-10-2014
Романенко Наталія Іванівна
52
25-02-2015
Рябокінь Ольга Андріївна
856
16-10-2014
Седлецький Віталій Володимирович
71
17-03-2015
Хижняк Олександр Олександрович
10828
08-10-2013
Щербак Катерина Василівна
9491
03-10-2012
Прізвище, ім’я та по батькові

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
МФ № 191
МФ № 190
МФ № 192
МФ № 4520
МФ № 194
МФ № 4535
МФ № 8460
МФ № 195
МФ № 4510
МФ № 4517
МФ № 199
МФ № 200
МФ № 201
МФ № 8472
МФ № 202
МФ № 203
МФ № 205
МФ № 207
МФ № 209
МФ № 210
МФ № 211
МФ № 213
МФ № 8485
МФ № 8488

дата видачі
06-09-2014
06-09-2014
06-09-2014
16-09-2006
06-09-2014
16-09-2006
08-09-2012
06-09-2014
16-09-2006
16-09-2006
06-09-2014
06-09-2014
06-09-2014
08-09-2012
06-09-2014
06-09-2014
06-09-2014
06-09-2014
06-09-2014
06-09-2014
06-09-2014
06-09-2014
08-09-2012
08-09-2012

навчальний заклад
УКШ
УКШ
УКШ
Експерт-Л
УКШ
УКШ
МІБ
УКШ
УКШ
УКШ
УКШ
УКШ
УКШ
УКШ
УКШ
УКШ
УКШ
УКШ
УКШ
УКШ
Експерт-Л
УКШ
УКШ
УКШ

регiон
м.Івано-Франківськ
Львівська обл.
м.Тернопіль
м.Київ
м.Херсон
Донецька обл.
м.Хмельницький
м.Київ
м.Чернігів
м.Вінниця
м.Житомир
м.Житомир
м.Чернігів
м.Луганськ
Хмельницька обл.
Волинська обл.
Вінницька обл.
м.Суми
м.Житомир
м.Київ
Київська обл.
Вінницька обл.
Донецька обл.
м.Київ

Примітка. УКШ – ТОВ «Українська комерційна школа»; МІБ – ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу»; Експерт-Л – ТОВ
«Навчально-консалтинговий центр «Експерт-Л».

КОНКУРСИ З визначення організаторів аукціонів по відчуженню об’єктів державної власності
Управління корпоративних прав держави, т. 200-31-85
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про оголошення конкурсу з визначення
організаторів аукціонів по відчуженню об’єктів державної власності
Конкурс з визначення організаторів аукціонів по відчуженню об’єктів державної власності проводиться відповідно до Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення організаторів аукціонів по відчуженню об’єктів державної власності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
02.08.2010 № 1127 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.08.2010
за № 761/18056.
До участі в конкурсі допускаються юридичні особи незалежно від форми власності та підпорядкування, у т. ч. товарні біржі, створені відповідно до Закону України
«Про товарну біржу», які мають право на організацію продажу майна, що перебуває
у державній власності, та відповідають таким вимогам:
діяльність у сфері відчуження майна, що перебуває у державній власності, передбачена установчими документами; мають досвід роботи не менше трьох років
у сфері відчуження майна, що перебуває у державній власності; мають мережу
створених у встановленому порядку філій (членів товарної біржі – юридичних осіб)
у більшості областей України (не менше 15).

№ 93 (1009)

Для участі в конкурсі претендент подає до Фонду державного майна України
на розгляд комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі із зазначенням повного найменування, реквізитів
(місцезнаходження, телефон, телефакс), форми власності та статусу підприємства
(організації), складу керівництва (прізвище, ініціали, посада), чисельності працівників, спеціалізації претендента, який виявив бажання брати участь у конкурсі; копії
установчого документа (статуту або засновницького договору), свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про включення до ЄДРПОУ, засвідчені
підписом керівника та печаткою претендента; копію договору про організацію продажу майна, що перебуває у державній власності (укладеного відповідно до наказу
Фонду державного майна України від 17.10.2007 № 1672 «Про затвердження Положення про умови укладання (переукладання) договору про організацію продажу
майна, що перебуває у державній власності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26.12.2007 за № 1396/14663); інформацію про фінансову спроможність загального (власного та позичкового) капіталу, засвідчену керівником претендента;
копію балансу та звіту про фінансові результати за попередній рік; результати останньої аудиторської перевірки (нотаріально засвідчену копію аудиторського висновку);
довідку про відсутність несвоєчасно погашеного кредиту, прострочених боргових
зобов’язань при здійсненні діяльності, пов’язаної з наданням аналогічних послуг;

обґрунтовану інформацію про компетенцію та досвід роботи, а також технічні
можливості для забезпечення організації відчуження майна, що перебуває у державній власності, та виконання взятих зобов’язань щодо його реалізації (підтверджується довідкою в довільній формі), а саме інформацію про:
а) результати діяльності з відчуження майна, що перебуває у державній власності, протягом останніх двох років та відсутність протягом даного періоду під час
такої діяльності порушень вимог чинного законодавства;
б) кількість угод (договорів), укладених за результатами продажу майна на
біржах або аукціонах протягом останніх двох років, та обсяги відчуженого майна,
які не повинні бути меншими ніж 3 млн грн за рік;
в) наявність відокремленого приміщення для персоналу організації, який забезпечує її функціонування, та приміщення для проведення торгів, обладнаного електронним
табло та/або іншими засобами оперативного висвітлення біржової інформації;
г) наявність не менше ніж п’яти ліній міського та міжміського телефонного
зв’язку;
ґ) наявність власного веб-сайта в мережі Інтернет;
д) наявність у штаті підготовлених фахівців, у тому числі не менше двох фахівців
з відчуження об’єктів державної власності та продажу майна в процесі приватизації (надаються копії кваліфікаційних сертифікатів фахівців з відчуження об’єктів

21 листопада 2016 року
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ФДМУ – 25 років

державної власності та продажу майна в процесі приватизації, виданих Фондом
державного майна України);
документи, що підтверджують наявність мережі філій (членів товарної біржі –
юридичних осіб) у більшості областей України (не менше 15), їх технічні можливості,
досвід роботи та копії положень про філії або договорів з біржею та інформацію про
їх місцезнаходження, контактні телефони, прізвище, ім’я, по батькові директора.
Всі вищезазначені документи, крім копії аудиторського висновку, повинні бути
засвідчені підписом керівника та печаткою учасника конкурсу.
Під час визначення переможців конкурсу комісія вивчає, оцінює та бере до уваги
такі показники претендентів: кількість філій (членів товарної біржі – юридичних осіб)
у більшості областей України та їх технічні можливості; розмір зареєстрованого і
фактично сплаченого статутного капіталу; вартість активів на останню звітну дату;
фінансовий результат від здійснення господарської діяльності за попередній рік;
кількість угод (договорів), укладених за результатами біржових торгів та аукціонів
протягом останніх двох років, а також обсяги проданого майна через біржі, на
аукціоні за цей період, у т. ч. окремо по державному майну; наявність укладеного
з Фондом державного майна України договору про організацію продажу майна,
що перебуває у державній власності; наявність кваліфікованих спеціалістів (фахівців

з відчуження об’єктів державної власності та продажу майна в процесі приватизації
тощо); технічні можливості та досвід роботи з відчуження майна, що перебуває у
державній власності (не менше трьох років); наявність власного друкованого видання загальнодержавного розповсюдження; відсутність несвоєчасно погашеного
кредиту, прострочених боргових зобов’язань при здійсненні діяльності, пов’язаної
з наданням аналогічних послуг; інформація про результати діяльності з відчуження
державного майна протягом останніх двох років та відсутність порушень під час
такої діяльності вимог чинного законодавства.
Документи щодо участі в конкурсі подаються претендентом безпосередньо до
Фонду державного майна України і реєструються у секретаря конкурсної комісії
Савченко Світлани Миколаївни за датою їх надходження в присутності претендента,
про що уповноважена особа претендента ставить свій підпис у журналі реєстрації,
за адресою: 01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 801 (з 9.00 до 18.00).
Контактний телефони для довідок з питань конкурсу: 200-31-85, 280-62-40.
Дата початку прийняття документів на конкурс – 22 листопада 2016 року. Кінцевий
строк подання документів на участь у конкурсі – 14 грудня 2016 року (до 16.00).
Після закінчення строків подання документів здійснюється перевірка поданих
претендентами відомостей уповноваженим комісією представником Фонду дер-

жавного майна України, або у разі необхідності його регіонального відділення за
місцезнаходженням філії (членів товарної біржі – юридичних осіб) претендента.
Конкурс з визначення організаторів аукціонів по відчуженню об’єктів
державної власності відбудеться на засіданні конкурсної комісії у Фонді
державного майна України 21 грудня 2016 року об 11.00 за адресою: 01601,
м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 304.
На цьому засіданні комісія розглядає подані документи та обговорює їх. У разі
потреби отримання додаткової інформації про учасника конкурсу комісія має право
заслуховувати його уповноваженого представника на засіданні комісії.
Рішення про визначення переможців конкурсу приймається комісією та оформлюється протоколом за підписом усіх членів комісії, які брали участь у голосуванні,
та затверджується протягом 5 робочих днів з дати проведення конкурсу наказом
Фонду державного майна України.
Після підписання наказу про результати проведення конкурсу Фонд державного майна України в 10-денний строк включає переможців конкурсу до Реєстру
організаторів аукціонів по відчуженню майна, який публікується в Державному інформаційному бюлетені про приватизацію, а також на офіційному веб-сайті Фонду
державного майна України.

Продаж пакетів акцій на фондовій біржі
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-34-30
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПАТ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СИСТЕМА», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Значення показника

32133730
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВОВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СИСТЕМА»
Місцезнаходження товариства
61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., М. ХАРКІВ, ВУЛ. РУДИКА, 6
Розмір статутного капіталу товариства, грн.
30 555 100,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
122 208 160
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
99,99
Номінальна вартість однієї акції, грн.
0,25
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
26 885 795,20
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
35
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
Площа земельної ділянки, га
3,8109
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
1 118
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
21 506
ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується

№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Найменування показника

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2

3
340
743
45,8
-2894

4
579
2664
21,7
-3936

5
1118
2401
46,56
-2589

13030
15618
0
0
28648

11557
13431
0
0
24988

10015
11491
0
0
21506

Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), %
Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн
АКТИВ
Необоротні активи, тис. грн
Оборотні активи, тис. грн
Витрати майбутніх періодів, тис. грн
Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн
Баланс активів, тис. грн

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПАТ «БРАЇЛІВСЬКЕ», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства
3 Місцезнаходження товариства
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Значення показника

00385661
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРАЇЛІВСЬКЕ»
23130, ВІННИЦЬКА ОБЛ., ЖМЕРИНСЬКИЙ Р-Н,
СМТ БРАЇЛІВ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 7
Розмір статутного капіталу товариства, грн.
3 941 840,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
1 019 240
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
6,464
Номінальна вартість однієї акції, грн.
0,25
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
1936556,00
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
0
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
Площа земельної ділянки, га
0,0
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 32112, ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ
БАНК УКРАЇНИ»
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
16 395
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
694 756
ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується

№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Найменування показника

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2

3
63651,3
46047,9
138,2
-32217,8

4
292511
162861
179,6
3067

5
16395
13638
120,2
-109377

29371,1
251009,4
2185,2
0
280380,5

15651
709454
14
0
725105

12633
682123
0
0
694756

Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), %
Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн
АКТИВ
Необоротні активи, тис. грн
Оборотні активи, тис. грн
Витрати майбутніх періодів, тис. грн
Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн
Баланс активів, тис. грн

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПрАТ «БРАЇЛІВСЬКА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН»,
що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Значення показника

04762586
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРАЇЛІВСЬКА
БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ
РОСЛИН»
Місцезнаходження товариства
23130, ВІННИЦЬКА ОБЛ., ЖМЕРИНСЬКИЙ Р-Н,СМТ
БРАЇЛІВ
Розмір статутного капіталу товариства, грн
12 230 600,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
23 968 776
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
48,993
Номінальна вартість однієї акції, грн.
0,25
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
6 950 945,04
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
1
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
Площа земельної ділянки, га
0,0
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 32112, ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ
БАНК УКРАЇНИ»
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
0
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
5 042,6

21 листопада 2016 року

Продовження таблиці

1

2

3

4

5

27358
0
580
710
0
28648

23422
0
580
986
0
24988

20287
0
580
639
0
21506

ПАСИВ
10
11
12
13
14
15

Вартість власного капіталу, тис. грн
Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн
Довгострокові зобов’язання, тис. грн
Поточні зобов’язання, тис. грн
Доходи майбутніх періодів, тис. грн
Баланс пасивів, тис. грн

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
У зв’язку з відсутністю виробничої діяльності, пов’язаної з забрудненням навколишнього природного середовища, всі стаціонарні джерела підприємства демонтовані або законсервовані. Підприємство зняте з державного обліку Державним управлінням охорони навколишнього середовища з 14.01.2008 року
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Справа про банкрутство товариства не порушувалась
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Місцезнаходження фондової біржі
Телефон для довідок
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
Час початку торговельної сесії
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ –
аукціон зниження ціни / АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)

м. Київ, Фондова біржа «ІННЕКС»
03040, м. Київ, просп. Голосіївський (просп. 40-річчя Жовтня), буд. 70, 11-й поверх
221-01-40
14.12.2016
10.00
АПЦ
Перші торги

Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 20152016 роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних
товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету
України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями, а також особи, відносно 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 для участі в приватизації об’єкта державної власності 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); 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.
Продовження таблиці

1

2

3

4

5

-27517,8
5481,6
49516,1
252900,6
0
280380,5

-32596
0
95755
661946
0
725105

-141973
0
145403
691326
0
694756

ПАСИВ
10
11
12
13
14
15

Вартість власного капіталу, тис. грн
Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн
Довгострокові зобов’язання, тис. грн
Поточні зобов’язання, тис. грн
Доходи майбутніх періодів, тис. грн
Баланс пасивів, тис. грн
ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства

Відомості про екологічний стан відсутні
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Порушено провадження у справі про банкрутство
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Місцезнаходження фондової біржі
Телефон для довідок
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
Час початку торговельної сесії
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження
ціни / АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)

Українська міжбанківська валютна біржа
04070, м. Київ-23, вул. Межигірська, 1
461-54-34
14.12.2016
11.00
АПЦ
Перші торги

Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2016
роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998
року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня
2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями, а також особи, відносно 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 для участі в приватизації об’єкта державної власності 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); 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.
ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Найменування показника

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2

3
15,7
0
0
-267,6

4
0
0
0
-229,9

5
0
232,3
0
-765,2

5847,6
79,2
0
0
5926,8

5576,6
136,3
0
0
5712,9

4807,4
235,2
0
0
5042,6

5926,7
0
0
0,1
0
5926,8

5696,8
0
0
16,1
0
5712,9

4931,6
0
0
111
0
5042,6

Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), %
Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн
АКТИВ
Необоротні активи, тис. грн
Оборотні активи, тис. грн
Витрати майбутніх періодів, тис. грн
Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн
Баланс активів, тис. грн
ПАСИВ
Вартість власного капіталу, тис. грн
Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн
Довгострокові зобов’язання, тис. грн
Поточні зобов’язання, тис. грн
Доходи майбутніх періодів, тис. грн
Баланс пасивів, тис. грн
ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства

Відомості про екологічний стан відсутні
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Справа про банкрутство не порушувалась

№ 93 (1009)

5

ФДМУ – 25 років
Продовження таблиці

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Місцезнаходження фондової біржі
Телефон для довідок
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
Час початку торговельної сесії
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження
ціни / АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)

Українська міжбанківська валютна біржа
04070, м. Київ-23, вул. Межигірська, 1
461-54-34
14.12.2016
11.00
АПЦ
Перші торги

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПрАТ «ХЛІБОЗАВОД «ЗАЛІЗНИЧНИК», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Значення показника

23050348
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЛІБОЗАВОД
«ЗАЛІЗНИЧНИК»
Місцезнаходження товариства
42600, СУМСЬКА ОБЛ., М.ТРОСТЯНЕЦЬ, ПРОВ.
ГАЇВСЬКИЙ, 2Б
Розмір статутного капіталу товариства, грн.
3 208 000,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
6 162 080
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
48,021
Номінальна вартість однієї акції, грн.
0,25
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
2 033 486,40
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
2
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
Площа земельної ділянки, га
2,4
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
384,9
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
1 383,3
ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується

№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Найменування показника

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2

3
379,7
475
79,94
-161

4
195,3
241
81,04
-322,4

5
384,9
211,1
182,33
-184,3

1277
23
0
0
1300

1192
461,1
0
0
1653,1

998
385,3
0
0
1383,3

Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), %
Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн
АКТИВ
Необоротні активи, тис. грн
Оборотні активи, тис. грн
Витрати майбутніх періодів, тис. грн
Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн
Баланс активів, тис. грн

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПАТ «СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІМІНЕРАЛ», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Значення показника

05762281
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТЕБНИЦЬКЕ
ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІМІНЕРАЛ»
Місцезнаходження товариства
82172, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ДРОГОБИЧ, М. СТЕБНИК, ВУЛ. ДРОГОБИЦЬКА, 127
Розмір статутного капіталу товариства, грн.
59 647 000,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
15 191 360
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
6,367
Номінальна вартість однієї акції, грн.
0,25
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
4 861 235,20
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
121
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
Площа земельної ділянки, га
380,02
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
0
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
369 304
ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується

№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Найменування показника

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2

3
0
0
0
-13794

4
0
0
0
-14247

5
0
0
0
-16903

101014
306
0
0
101320

96089
28484
0
0
124573

91390
277914
2600
0
369304

Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), %
Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн
АКТИВ
Необоротні активи, тис. грн
Оборотні активи, тис. грн
Витрати майбутніх періодів, тис. грн
Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн
Баланс активів, тис. грн

Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2016
роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня
1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09
квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями, а також особи, відносно 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 для участі в приватизації об’єкта державної власності 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); 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.
Продовження таблиці

1

2

10
11
12
13
14
15

Вартість власного капіталу, тис. грн
Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн
Довгострокові зобов’язання, тис. грн
Поточні зобов’язання, тис. грн
Доходи майбутніх періодів, тис. грн
Баланс пасивів, тис. грн

3

4

5

217
0
0
1083
0
1300

-105,4
0
0
1758,5
0
1653,1

-289,7
0
0
1673
0
1383,3

ПАСИВ

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
За період 2013-2015 роки та І півріччя 2016 року обсяги забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів не перевищували ГДК (гранично допустимої
концентрації), що відповідає вимогам державних санітарних правил охорони атмосферного повітря (від забруднення хімічними та біологічними речовинами).
За величинами викидів забруднюючих речовин підприємство не підлягає взяттю на державний облік. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не
роблять суттєвого внеску в рівень забруднення атмосферного повітря. Стан земельної ділянки відповідає санітарним нормам
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Відсутнє провадження справи про банкрутство
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Східно-Європейська фондова біржа
Місцезнаходження фондової біржі
03680, м. Київ, вул. Боженка 86, літера «И», 2-й поверх
Телефон для довідок
(044) 200-09-70
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
15.12.2016
Час початку торговельної сесії
10.00
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження АПЦ
ціни / АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Перші торги
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2016
роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня
1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України
від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями, а також особи, відносно 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 для участі в приватизації об’єкта державної власності 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); 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.
Продовження таблиці

1

2

3

4

5

68662
0
290
32368
0
101320

52758
0
290
71525
0
124573

35855
0
290
333159
0
369304

ПАСИВ
10
11
12
13
14
15

Вартість власного капіталу, тис. грн
Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн
Довгострокові зобов’язання, тис. грн
Поточні зобов’язання, тис. грн
Доходи майбутніх періодів, тис. грн
Баланс пасивів, тис. грн

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
З 2003 року виробництво мінеральних добрив на підприємстві зупинено, через що на підприємстві викиди та скиди забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище відсутні
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Провадження у справі про банкрутство відсутнє
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Київська міжнародна фондова біржа
Місцезнаходження фондової біржі
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36в (5-й поверх)
Телефон для довідок
(044) 490-57-88
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
15.12.2016
Час початку торговельної сесії
11.00
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження АПЦ
ціни / АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Перші торги
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2016
роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня
1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України
від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями, а також особи, відносно 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 для участі в приватизації об’єкта державної власності 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); 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.

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

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 1 (3,2 м2) та
частина сходової клітки при центральному вході (0,8 м2) загальною площею
4,0 м2 на 1-му поверсі 3-поверхового навчального корпусу. Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Вище професійне училище № 7 м. Вінниця».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21022, м. Вінниця, вул. Київська, 118. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну
дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса
замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «Приватбанк». Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1
частина приміщення, 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.06.2016: відновна – 1 366,07 грн; залишкова – 0,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
вестибуля № 28 площею 24,0 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального
корпусу № 3. Балансоутримувач: Вінницький національний технічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21021, м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів,
7. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продовження терміну дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу:
відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу
(0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Мельничук С. В. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
17.10.2016: відновна – 9 503,92 грн; залишкова – 5 081,07 грн. Наявність об’єктів,

№ 93 (1009)

відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.11.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
№ 28 площею 18,0 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу
№ 4. Балансоутримувач: Вінницький національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21021, м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 9. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного
майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Мельничук С. В. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 17.10.2016: відновна – 12 606,13 грн; залишкова –
2 884,58 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 2 (23,9 м2) та
частина № 1 (15,2 м2) загальною площею 39,1 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі літ. «А». Балансоутримувач: Головне територіальне управління
юстиції у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 24100, Вінницька
обл., Чернівецький р-н, с. Мазурівка, вул. Леніна, 72а. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17.
Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Платник робіт з оцінки – Бабчинецька сільська рада. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 приміщення, 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.09.2016: відновна – 15 260,06 грн; залишкова –
12 386,22 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 1004 площею 9,2 м2 будівлі гуртожитку та їдальні (літ. А). Балансоутримувач: Барський
коледж транспорту та будівництва Національного транспортного університету. Міс-

цезнаходження об’єкта оцінки: 23000, Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 11/14. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди
державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65.
Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Міщенко Д. Г.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком, шт.: 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.10.2016: відновна – 6 657,00 грн; залишкова –
147,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 21 (17,7 м2),
№ 25 (17,9 м2) та частини № 2 (6,0 м2), № 23 (3,7 м2) загальною площею
45,3 м2 на 11-му поверсі 12-поверхової адміністративної будівлі (літ. А). Балансоутримувач: Головне управління статистики у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса
замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – Громадська організація «Ресурсний
центр підтримки ОСББ «Добрий дім». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2 приміщення, 2 частини
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 01.01.2016: відновна – 25 825,42 грн; залишкова – 2 784,39
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передба-
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чено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у першому кварталі
2016 року» та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, а також
уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів, повідомляємо, що максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта нерухомого майна,
зокрема декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно
для встановлення передавальних пристроїв) – 1 725,40 грн; окремо розташованої
будівлі – 1 849,90 грн; комплексу будівель та споруд – 3 200,00 грн.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до
приймальні регіонального відділення за чотири робочих дні до дати проведення
конкурсу (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 16.00).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 53-03-50.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою виконання
робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок
 Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка, кадастровий номер
1411200000:00:001:1197. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Торецьк, вул. Торгова, 25. Мета проведення оцінки: продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення. Замовник та платник робіт з експертної грошової оцінки земельної(их) ділянки(ок): Виконавчий орган Торецької міської ради,
тел./телефакс: (06247) 4-10-33, електронна адреса: toretsk-rada@ukr.net. Кількість
земельних ділянок: одна. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: 0,0316 га. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): Донецька обл., м. Торецьк, вул. Торгова, 25. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): розміщення об’єкта сервісного обслуговування (12.04). Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): не
встановлений. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): 241 070,08
грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 01.10.2016.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ
№ 2075 від 31.12.2015, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про
оцінку земель».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачена наявність:
кваліфікація оцінювачів для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок має підтверджуватися кваліфікаційними документами згідно з Законом
України «Про оцінку земель»; досвіду суб’єкта оціночної діяльності з виконання робіт
з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних
ділянок, зокрема за цільовим призначенням; переліку оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, та їх особистого
досвіду щодо проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у
тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності (додаток 3 до Положення); копії кваліфікаційних документів оцінювача
з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок; копії
документів оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або
додатково залучаються ним, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, а
також виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності; інформація про претендента (додаток 4 до Положення); пропозицій щодо
ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки та підписання звіту
про експертну грошову оцінку земельної ділянки (додаток 2 до Положення).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27,
700-03-14.
Конкурс відбудеться 8 грудня 2016 року об 11.00 у РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1
(4-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
139,7 м2 першого поверху будівлі гуртожитку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Слов’янський хіміко-механічний технікум (код за ЄДРПОУ
00208775). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ,
вул. Центральна, 41. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, тел./телефакс телефон: (057) 700-20-26, електронна адреса: fdmu14@ukr.net.
Платник робіт з оцінки: ФОП Касілов В. Д. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: прибудовані нежитлові приміщення загальною площею 48,6 м 2 (з окремим входом) будівлі (реєстровий номер
02542722.1.АААБИГ372). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНЗ
«Маріупольський центр професійно-технічної освіти». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Митрополітська, 61. Мета проведення
оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати
з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по
Донецькій області, тел./телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@
ukr.net. Платник робіт з оцінки: ФОП Биков Юрій Миколайович. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.11.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 1,0 м2 другого поверху учбового корпусу № 2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Маріупольський державний університет (код за ЄДРПОУ
26593428). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп.
Будівельників, 129. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, тел./телефакс (057) 700-20-26, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник
робіт з оцінки: ФОП Бочаров В. Ю. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду
державного майна України № 2075 від 31.12.2015, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за №60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), але не більший ніж 5 календарних днів, запечатаних в
окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27, 700-03-14.
Конкурс відбудеться 8 грудня 2016 року о 10.00 у РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1
(4-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
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На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки № 1: частина нежитлового приміщення вестибуля площею 15,0 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 4 (літ. А-7). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Пушкінська, 38. Балансоутримувач:
Житомирський національний агроекологічний університет (м. Житомир, вул. бульв.
Старий, 7). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
31.10.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт
з оцінки – ФОП Вишневський О. С.
 Об’єкт оцінки № 2: частина приміщення площею 6,0 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 5. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
вул. Корольова, 39. Балансоутримувач: Житомирський національний агроекологічний університет (м. Житомир, вул. бульв. Старий, 7). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Прищенко Ю. І.
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлові приміщення площею 32,44 м2 одноповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирський р-н, с. Зарічани,
майдан Бердичівський, 1. Балансоутримувач: Управління ДАІ УМВС України в Житомирській області (м. Житомир, вул. Покровська, 96). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Лаян-Віннер».
 Об’єкт оцінки № 4: нежитлове приміщення площею 2,2 м2 (кімната) на
1-му поверсі адмінприміщення. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська
обл., м. Коростишів, вул. Шевченка, 1. Балансоутримувач: Коростишівська об’єднана
державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Житомирській області (м. Житомир, майдан Перемоги, 2). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».
 Об’єкт оцінки № 5: будівля гаража площею 408,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Микгород, 107. Балансоутримувач: Радомишльське міжрайонне управління водного господарства (Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Микгород, 107). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Квадро».
 Об’єкт оцінки № 6: нежитлове приміщення площею 59,0 м2 адміністративної будівлі (літ. А-1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
смт Ємільчине, вул. Соборна, 45. Балансоутримувач: Управління державної казначейської служби України в Ємільчинському районі Житомирської області (Житомирська обл., смт Ємільчине, вул. Соборна, 45). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Соколовський А. Й.
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, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 максимальна ціна
послуг з оцінки майна, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання
переможця при оцінці об’єкта нерухомого майна, зокрема декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики,
технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних
пристроїв), становить 1 725,40 грн, окремо розташованої будівлі – 1 849,90 грн,
комплексу будівель та споруд – 3 200,00 грн.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному об’єкту оцінки до сектору управління персоналом та організаційної роботи РВ
ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, тел. для довідок 42-04-18.

ЗАКАРПАТСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення (поз. 2-7) площею 4,0 м2 у правому крилі другого поверху будівлі поста електричної централізації (літ. Б). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., смт Воловець,
вул. Привокзальна, 3. Найменування балансоутримувача: Виробничий структурний
підрозділ «Мукачівське управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд»
регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (тел. (0231)
9-23-50). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна
адреса замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Євротранстелеком».
Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 31.08.2016: 7 884,07 грн.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016 (орієнтовна).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання
робіт (у календарних днях). До уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів. Відповідно до листа
ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 максимальна ціна надання послуг з оцінки, що
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, визначена за
результатами аналізу цін, що склалися у І кварталі 2016 року в Україні, становить:
об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним
об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи
та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,40 грн;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).
Документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки мають відповідати
критеріям визначеним листом ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер
до 17.00, п’ятниця до 15.45).
Конкурсна документація подається на кожний об’єкт окремо. На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь у конкурсі та
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Частина приміщення компресорної станції (літ. «Ц») площею 911,4 м2,
що обліковується на балансі ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод»,
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Хриплинська, 11. Запланована дата оцінки:
31.10.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Івано-Франківській області. Платник оцінки – ТОВ «Електрік Груп».
 2. Частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 (вестибуль – № 1
згідно з техпаспортом) будівлі стоматологічного корпусу та частина зовнішньої
стіни площею 1,0 м2 (фасаду) будівлі стоматологічного корпусу, що обліковується

на балансі Державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський національний
медичний університет», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 2. Запланована дата оцінки: 31.10.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП Червак В. В.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг
з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатись
конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати
1 725,40 грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в яких зазначено
правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право на надання таких послуг;
інформацію про претендента за встановленою формою (відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента містить: відомості про діяльність
претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо), іншу інформацію щодо досвіду
у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу); інформацію про
оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація,
стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути
допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами з оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації о 10.00 у кабінеті № 315 у приміщенні РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48,
телефон для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок
55-31-39.

ЛУГАНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщен2
ня площею 6,5 м на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі інженернолабораторного корпусу (інв. № 10311250). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Центральний, буд. 59а. Балансоутримувач: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору
оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016. Платник: ФОП Стовбуненко В. В.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
20,7 м2 на першому поверсі чотириповерхової будівлі лабораторного корпусу (інв. № 10311002). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл.,
м. Сєверодонецьк, вул. Донецька, 41. Балансоутримувач: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.11.2016. Платник: ФОП Вісюліна Н. В.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення загальною
площею 74,1 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової адміністративної будівлі
(інв. № 1031100732). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Сосюри, 347. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України
та в оперативному управлінні (користуванні) Державної податкової інспекції у м. Лисичанську Головного управління ДФС у Луганській області. Мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016. Платник: ФОП Сікало О. О.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи,
в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на
виконання таких робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; інформацію про претендента за
встановленою формую.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях, для об’єктів
нерухомого майна – не більше 5 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 6 грудня 2016 р. о 10.00 в РВ ФДМУ по Луганській
області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв.
Дружби народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ Регіонального відділення ФДМУ
по Луганській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
бульв. Дружби Народів, 32а. Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації державної власності
 Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – цистерна 25,0 м3. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Львівське
автотранспортне підприємство 24656 «Богданівське» (код за ЄДРПОУ 03117613).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 79056, м. Львів, вул. Богданівська,11. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації
шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна адреса замовника конкурсу:
lorelei_46@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016. Платник
робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області.
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 документального забезпечення та роботи
з документами для службового користування за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефон для довідок (032)
261-62-14.

№ 93 (1009)

ФДМУ – 25 років
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: приміщення навчального корпусу (кухні) загальною площею 52,0 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. Бандери, 8. Балансоутримувач: ДВНЗ
«Новороздільський політехнічний коледж». 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. Новий Розділ, вул. Бандери, 8. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Федишин Наталія Адамівна.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення № 66 загальною площею 18,0 м2 на третьому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, просп. В. Чорновола, 4. Балансоутримувач: Головне управління
статистики у Львівській області. 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, просп. В. Чорновола, 4. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.10.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Інвест-Ф».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення
на першому поверсі навчального корпусу № 19. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Князя Романа, 1-3. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою 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. Князя
Романа, 1-3. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Лащів Ірина Федорівна.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (кімн. № 155,
157) загальною площею 45,6 м2 на другому поверсі дво-чотириповерхової
будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Винниченка, 30. Балансоутримувач: ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих
систем». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Винниченка, 30. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ГО Львівська обласна федерація кікбоксінгу «WKA».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2016 року
та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 1 725,4
грн для нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.
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: нежитлова будівля «А-7» санаторного корпусу
з ліжковим фондом 502 ліжко-місця круглорічного використання загальною площею 14 317,7 м2 (а саме: спальний корпус площею 7 526,0 м2,
лікувально-діагностичне відділення та їдальня площею 6 791,7 м2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Моршин, вул. Проліскова, 8. Балансоутримувач: ДП «Управління справами ФДМУ». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Моршин, вул. Проліскова, 8. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ТзОВ «Моршинський санаторій «Пролісок» для дітей з батьками».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові підвальні приміщення загальною площею 198,4 м2 будівлі замку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл.,
Буський р-н, смт Олесько, вул. Замкова, 30. Балансоутримувач: Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Буський р-н, смт Олесько,
вул. Замкова, 30. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Західний туристичний центр».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (реєстровий номер
00208798.1МИХИТУ010) загальною площею 21,6 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 1. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. С. Бандери, 8. Балансоутримувач: Державний вищий навчальний
заклад «Новороздільський політехнічний коледж». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. С.
Бандери, 8. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Кобільник Віталій Романович.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 30,0 м2 п’ятиповерхової
будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пасічна, 87. Балансоутримувач: Львівський техніко-економічний коледж НУ «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Пасічна, 87. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «лайфселл».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2016 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 3 200,0 грн для комплексу будівель та споруд; 1 725,4 грн для дахів, нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
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Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення загальною площею
153,9 м2 (розміщення кафе). Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 23, м. Полтава. Балансоутримувач: ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі
необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ
по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Баракат С. В.
 2. Назва об’єкта: споруда опори освітлення та технологічний майданчик загальною площею 53,29 м2 (розміщення радіостанції). Місцезнаходження
об’єкта: просп. Свободи, 56, м. Кременчук, Полтавська обл. Балансоутримувач: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована
дата оцінки: 30.11.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Телерадіокомпанія «Пріоритет».
 3. Назва об’єкта: частина нежитлових приміщень будівлі загальною площею 71,1 м2 (розміщення торговельного об’єкта). Місцезнаходження об’єкта:
вул. Героїв Майдану, 48, м. Гадяч, Полтавська обл. Балансоутримувач: Головне
управління статистики у Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової
вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки:
30.11.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: ПрАТ «Гадяцьке бурякогосподарство».
 4. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення адміністративної
будівлі площею 48,8 м2 (розміщення банківського термінала самообслуговування). Місцезнаходження об’єкта: вул. Центральна, 275, м. Глобине, Полтавська обл. Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України
у Глобинському районі Полтавської області. Мета оцінки: визначення ринкової
вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки:
30.11.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: Глобинський районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді.
 5. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення лабораторного корпусу площею 17,4 м2 (розміщення офіса). Місцезнаходження об’єкта: вул. Кременчуцька, 6, с. Розсошенці, Полтавський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач:
Полтавська експедиція по геофізичним дослідженням в свердловинах. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована
дата оцінки: 30.11.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по
Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Спецвибухпром».
 6. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 575,3 м2 (розміщення
бібліотеки, архіву). Місцезнаходження об’єкта: вул. Павленківська, 18, м. Полтава. Балансоутримувач: КП «Полтавський м’ясокомбінат». Мета оцінки: визначення
ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки:
30.11.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Укрпостач ЛТД».
 7. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення вестибуля першого
поверху спального корпусу № 2 спеціалізованого Миргородського санаторію
«Слава» площею 2,0 м2 (розміщення банківського термінала самообслуговування). Місцезнаходження об’єкта: вул. Харківка, 64, м. Миргород, Полтавська обл.
Балансоутримувач: Спеціалізований Миргородський санаторій «Слава». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована
дата оцінки: 30.11.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по
Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПАТ КБ «Приватбанк».
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 Положення);
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за
наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення).
Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ.
За результатами аналізу звітності, проведеною Фондом державного майна України, регіональне відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна:
об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним
об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та
нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,4 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні
(вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до 02.12.2016 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться у РВ
ФДМУ по Полтавській області 08.12.2016 о 10.00 за адресою: вул. Небесної
Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча
група перебуває за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: стоянка відстою автобусів Транспортного цеху
загальною площею 3 161,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Рівненська обл., м. Вараш, мкр-н Перемоги, 53а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ
оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з
оцінки: ФОП Олеш Сергій Васильович. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення навчального корпусу площею 8,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний вищий
навчальний заклад «Рівненський коледж економіки та бізнесу». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Київська, 53. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ
оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з
оцінки: ФОП Скурту Григорій Григорович. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим
земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які
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містяться в конверті. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності» зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться 16 грудня 2016 року о 9.00 у РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються до 12.12.2016 (включно) до 17.00
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
I. Об’єкт приватизації.
Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка вартості об’єкта групи В,
що приватизується шляхом продажу єдиного майнового комплексу на аукціоні.
Назва підприємства (об’єкта оцінки): Державне підприємство «Український
державний інститут по проектуванню заводів важкого машинобудування»,
код за ЄДРПОУ 00212630.
Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): 61068, м. Харків, просп.
Московський, 151.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що виробляються: діяльність у сфері архітектури; діяльність у сфері інжинірингу, геології
та геодезії, надання технічного консультування в цих сферах.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт):
1. Основні засоби:
1) нежитлові будівлі: гаража спецмашин літ. «Б-1» загальною площею 217,7 м2,
1978 рік побудови; складу металу літ. «Г-1» загальною площею 153,4 м2, 1996 рік
побудови; сараю літ. «В-1» загальною площею 46,1 м2, 1997 рік побудови. Нежитлові
приміщення виробничого корпусу літ. «А-4» загальною площею 4 906,9 м2, а саме:
підвалу № 0-1-0-22; 0-1а, 0-12а; 0-19а; І-ІХ; ХІІ-ХІІІ; ХV; ХVІ; ХVІІІ; ХХ; ХХ»; ХХІ площею 948,3 м2, 1-го поверху 1-19; 2а; 7а-7в; 8а; ХХІІ; ХХІV;ХХVІ-ХХVІІІ; ХХХІІІ; ХХХVІХХХVІІІ; ХL-ХLII площею 815 м2; 2-го поверху 1-34; LII-LIV; LVIII; LIX; LXI-LXII площею
1 015,6 м2; 3-го поверху 1-33; LIV; LVIII; LXIII; LXIV; LXXIII площею 1 051,7 м2; 4-го
поверху 1-7; 1а; 5а; 7а; LXXV; LXXVI-LXXVIII; LXXI; LXXXIII-LXXXV площею 1 076,3 м2,
рік побудови – 1963.
2) транспортні засоби – 2 од.;
2. Земельна ділянка орієнтовною площею 4 584,0 м2.
Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства: згідно з балансом станом на 30.06.2016 власний капітал становить 4 788,00 тис. грн, у
тому числі: зареєстрований (пайовий) капітал – 969,00 тис. грн; капітал у дооцінках – 19,00 тис. грн; нерозподілений прибуток – 3 800,00 тис. грн.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 30.06.16
становить 1 251,00 тис. грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна.
Запланована дата оцінки: 30.11.2016.
II. Об’єкти оренди.
ІнформаНайменування об’єкта оцінки, площа,
№
Мета проведення ція про
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач Дата оцінки
з/п
оцінки
замовника/
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
платника
1 Нежитлове приміщення № 56 на 1-му поверсі патолого14.09.16 Визначення
КП «Рианатомічного корпусу (літ. «А-4», інв. № 10310013)
вартості об’єкта туал»
загальною площею 54,0 м2 за адресою: м. Харків,
з метою продовул. Корчагінців, 35, що перебуває на балансі Харківської
вження договору
медичної академії післядипломної освіти, 01896872,
оренди
тел. 711-80-25
2 Нежитлові приміщення кімн. № 1-5, 1-6 одноповерхо09.10.16 Визначення
ПАТ «Укртевої будівлі пошти (літ. «А-ІІ») загальною площею 22,8 м2
вартості об’єкта леком»
за адресою: Харківська обл., Близнюківський р-н,
з метою продос. Кірово-Петрівське, вул. Комсомольська, 3, що перевження договору
бувають на балансі Харківської дирекції УДППЗ «Укрпооренди
шта», 22721970
3 Нежитлові приміщення кімн. № 2, 3, 4 одноповерхо09.10.16 Визначення
ПАТ «Укртевої будівлі пошти (літ. «А-І») загальною площею 25,0 м2
вартості об’єкта леком»
за адресою: Харківська обл., Лозівський р-н, с. Надеждівз метою продока, вул. Механізаторська, 1, що перебувають на балансі
вження договору
Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», 22721970
оренди
4 Нежитлове приміщення одноповерхової будівлі пошти
09.10.16 Визначення
ПАТ «Укрте(інв. № 0500006) загальною площею 23,8 м2 за адресою:
вартості об’єкта леком»
Харківська обл., Борівський р-н, с. Гороховатка, вул. Без метою продорегова, 12, що перебуває на балансі Харківської дирекції
вження договору
УДППЗ «Укрпошта», 22721970
оренди
5 Нежитлові приміщення – кімн. № 62, 63, 64, 65, 66, 67
29.10.16 Визначення
ФОП
на цокольному поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку
вартості об’єкта Онищенко
2
(інв. № 00081) загальною площею 71,7 м за адресою:
з метою продо- В. О.
м. Харків. вул. Старошишківська, 4, що перебувають на
вження договору
балансі Державного науково-виробничого підприємства
оренди
«Об’єднання Комунар», 14308736, тел. (057) 707-01-72
6 Нежитлове приміщення частина кімн. № 112 у підвалі на 21.10.16 Визначення
Благодійглибині 9,7 м2 нижче рівня землі в будівлі Харківського
вартості об’єкта ний фонд
театру опери та балету (інв. № 001) загальною площею
з метою продо- «Фонд
15,9 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25, що певження договору добрих
ребуває на балансі ДП «Харківський будинок грамплатіоренди
людей»
вок», 04807811
7 Частина нежитлового приміщення вестибуля на 1-му
27.09.16 Визначення
ПАТ КБ
поверсі 6-поверхової будівлі головного учбового корпувартості об’єкта «Правекс –
су (інв. № 010063, літ. А-6) загальною площею 1,3 м2
з метою продо- Банк»
за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 40, що перебуває на
вження договору
балансі Харківського національного університету будівниоренди
цтва та архітектури, 02071174
8 Нежитлові приміщення кімн. № 8, 9, 10, 11 на 1-му
04.10.16 Визначення
ТОВ «Проповерсі двоповерхової будівлі дослідних майстерень,
вартості об’єкта март»
реєстровий № 00190443.1.СФРЮГХ4143 (інв. № 213104,
з метою продоліт. «Б-2») загальною площею 59,3 м2 за адресою:
вження договору
м. Харків, вул. Весніна, 12, що перебуває на балансі ДП
оренди
«Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)», 00190443
9 Нежитлове приміщення на першому поверсі будівлі на27.11.16 Визначення
ФОП Лобавчального корпусу пам’ятки архітектури (інв. № 100012)
вартості об’єкта дзе О. Ш.
загальною площею 23,9 м2 за адресою: м. Харків, пл.
з метою продоСвободи, 4, що перебуває на балансі Харківського націовження договору
нального університету ім. В. Н. Каразіна, 02071205
оренди
10 Нежитлове приміщення – частина кімн. № V на 1-му
На дату Визначення
ФОП Чубуповерсі 6-поверхової будівлі головного навчального
укладення вартості об’єкта кова В. В.
корпусу загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, договору на оренди з метою
вул. Маршала Бажанова, 17, що перебуває на балансі
проведення передачі в
Харківського національного університету міського госнезалежної оренду
подарства ім. О. М. Бекетова, 02071151, тел. (057) 706оцінки
15-37, 706-15-54
11 Нежитлове приміщення – частина кімн. № ІІ на 2-му
На дату Визначення
ФОП Чубуповерсі 6-поверхової будівлі головного навчального
укладення вартості об’єкта кова В. В.
корпусу загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, договору на оренди з метою
вул. Маршала Бажанова, 17, що перебуває на балансі
проведення передачі в
Харківського національного університету міського госнезалежної оренду
подарства ім. О. М. Бекетова, 02071151, тел. (057) 706оцінки
15-37, 706-15-54
12 Нежитлове приміщення – частина кімн. № ІІ на 3-му
На дату Визначення
ФОП Чубуповерсі 6-поверхової будівлі головного навчального
укладення вартості об’єкта кова В. В.
корпусу загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, договору на оренди з метою
вул. Маршала Бажанова, 17, що перебуває на балансі
проведення передачі в
Харківського національного університету міського
незалежної оренду
господарства ім. О. М. Бекетова, 02071151, тел. (057)
оцінки
706-15-37, 706-15-54
13 Нежитлове приміщення – частина кімн. № ІІ на 4-му
На дату Визначення
ФОП Чубуповерсі 6-поверхової будівлі головного навчального
укладення вартості об’єкта кова В. В.
2
корпусу загальною площею 2,0 м за адресою: м. Харків, договору на оренди з метою
вул. Маршала Бажанова, 17, що перебуває на балансі
проведення передачі в
Харківського національного університету міського
незалежної оренду
господарства ім. О. М. Бекетова, 02071151, тел. (057)
оцінки
706-15-37, 706-15-54
14 Нежитлове приміщення – частина кімн. № ІІ на 5-му
На дату Визначення
ФОП Чубуповерсі 6-поверхової будівлі головного навчального
укладення вартості об’єкта кова В. В.
корпусу загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, договору на оренди з метою
вул. Маршала Бажанова, 17, що перебуває на балансі
проведення передачі в
Харківського національного університету міського
незалежної оренду
господарства ім. О. М. Бекетова, 02071151, тел. (057)
оцінки
706-15-37, 706-15-54
15 Нежитлове приміщення – частина кімн. № ІІІ на 1-му
На дату Визначення
ФОП Чубуповерсі 2-поверхової будівлі навчального корпусу ФПК
укладення вартості об’єкта кова В. В.
загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, Куликів- договору на оренди з метою
ський узвіз, 11, що перебуває на балансі Харківськопроведення передачі в
го національного університету міського господарства
незалежної оренду
ім. О. М. Бекетова, 02071151, тел. (057) 706-15-37,
оцінки
706-15-54
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ФДМУ – 25 років
Продовження таблиці

ІнформаМета проведення ція про
Дата оцінки
оцінки
замовника/
платника
Нежитлові приміщення – кімн. № 42, 43 третього по08.12.16 Визначення
ФОП Гімаверху 3-поверхової будівлі адміністративно-лікувального
вартості об’єкта зетдінов
корпусу Науково-дослідного інституту гігієни праці та
з метою продо- С. Ш.
професійних захворювань (інв. № 10310001) загальною
вження договору
площею 33,45 м2 за адресою: м. Харків, бульв. Тринклеоренди
ра, 6, що перебуває на балансі Харківського національного медичного університету, 01896866, тел. 707-73-80
Нежитлові приміщення частини коридору 2-го поверху
20.11.16 Визначення
ФОП Лобанавчального корпусу загальною площею 7,0 м2 за адревартості об’єкта дзе О. Ш.
сою: м. Харків, вул. Мироносицька, 1, що перебувають
з метою продона балансі Харківського національного університету
вження договору
ім. В. Н. Каразіна, 020712205, тел. 705-12-47
оренди
Нежитлове приміщення (кімн. № 1-2) в будівлі (літ.
17.10.16 Визначення
ФОП Рижи2
«А-1») загальною площею 18,9 м за адресою: Харківвартості об’єкта кова Н. І.
ська обл., Харківський р-н, м. Південне, вул. Б. Тасуя,
з метою продо41, що перебуває на балансі ХД УППЗ «Укрпошта»,
вження договору
22721970, тел. 712-46-43
оренди
Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 5, 6, 9, 10, І на дру- 12.12.16 Визначення
ПВП «Квігому поверсі 2-поверхової будівлі лабораторного корпусу
вартості об’єкта тень»
(інв. № 35697, літ. «А-2») загальною площею 33,3 м2
з метою продоза адресою: м. Харків. пров. Кузнечний, 4/6, що перебувження договору
вають на балансі Державного підприємства «Харківський
оренди
науково-дослідний інститут комплексної автоматизації»,
14072049, тел. 731-61-17
Нежитлові приміщення – кімн. № 30, 31, 31 на першо12.12.16 Визначення
ПВП «Квіму поверсі 2-поверхової будівлі лабораторного корпусу
вартості об’єкта тень»
(інв. № 35697, літ. «Е-2») загальною площею 90,9 м2
з метою продоза адресою: м. Харків. пров. Кузнечний, 4/6, що перебувження договору
вають на балансі Державного підприємства «Харківський
оренди
науково-дослідний інститут комплексної автоматизації»,
14072049, тел. 731-61-17
Нежитлові приміщення – частина учбово-виробничих
30.11.16 Визначення
ТОВ «НВФ
майстерень першого поверху будинку (інв. № 10310796,
вартості об’єкта «ОРТТЕХліт. «В-2») загальною площею 32,7 м2 за адресою:
з метою продо- ПЛЮС»
м. Харків, вул. Пушкінська, 87, що перебувають на бавження договору
лансі Харківського професійного ліцею машинобудуваноренди
ня, 02547719, тел. 700-53-77
Частина комплексу котельної – асфальтно-бетонний
01.09.16 Визначення
ПрАТ «МТС
майданчик (інв. № 004563) загальною площею 12,0 м2
вартості об’єкта Україна»
за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Мала
з метою продоДанилівка, вул. Академічна б/н, що перебуває на бавження договору
лансі Харківської державної зооветеринарної академії,
оренди
00493758, тел. (05763) 5-74-73

Найменування об’єкта оцінки, площа,
№
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
з/п
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
16

17

18

19

20

21

22

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної
грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки) строк виконання робіт, який повинен становити
не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному
обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою:
м. Харків, Театральний майдан,1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після
опублікування цієї інформації.
Тел. для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан,1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення другого поверху п’ятиповерхової
будівлі площею 16,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП
«Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації
в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Топоров О. В. Дата оцінки: 30.11.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина підвального приміщення площею 1,0 м2;
частина приміщення на третьому поверсі площею 1,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет імені Богдана
Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Маклаут-інвест». Дата оцінки: 30.11.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого
поверху адміністративної будівлі відділення поштового зв’язку загальною
площею 50,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ЧД УДППЗ
«Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Європейська, 8, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ВЕНБЕСТ». Дата оцінки: 30.11.2016.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля першого поверху адміністративної будівлі загальною площею 3,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ЧД УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Б. Вишневецького, 34, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПАТ
«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ». Дата оцінки: 30.11.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення фойє на першому поверсі навчального корпусу № 1 площею 1,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Уманський державний педагогічний університет імені
Павла Тичини. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Садова, 2, м. Умань, Черкаська
обл. Платник робіт з оцінки: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Дата оцінки: 30.11.2016.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається
з підтвердних документів, а саме:
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); пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не
більше 8 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 РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: dak_71@ spfu.
gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 29 листопада 2016 року до 1600.
Конкурс відбудеться 5 грудня 2016 року об 11.00 у РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області
про об’єкти оцінки
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення будівлі учбовоадміністративного корпусу (літ. А) загальною площею 62,3 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, Театральна площа,
2. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372)
55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: admin_77@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого
оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. 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): 4 145,22 станом на 30.09.2016. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього:
0,1119 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, Театральна площа, 2.
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель

21 листопада 2016 року

закладів освіти. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення першого поверху будівлі
учбового корпусу (літ. А) загальною площею 37,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВДНЗ України «Буковинський державний медичний
університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Богомольця, 2.
Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372)
55-44-84. Телефакс замовника конкурсу: (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: admin_77@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого
оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. 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): 2 192,19 станом на 30.09.2016. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього:
0,2114 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Богомольця, 2.
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель
закладів освіти. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (1-20) площею 10,3 м2
першого поверху будівлі КПП (літ. А) міжнародного автомобільного пункту
пропуску «Порубне». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна
фіскальна служба України у користуванні (оперативному управлінні) Чернівецької
митниці ДФС. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернівецька обл., Глибоцький р-н,
с. Тереблече, вул. Головна, 2К. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон
замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26.
Електронна адреса замовника конкурсу: admin_77@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1.
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): 318 376,00 грн (будівля КПП (літ. А)) станом на 30.09.2016.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв):
1. Розмір земельної ділянки, усього: 7,1942 га. Місце розташування земельної ділянки: Чернівецька обл., Глибоцький р-н, Тереблеченська с/р. Цільове призначення
земельної ділянки: для розташування міжнародного автомобільного пункту пропуску
«Порубне». Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або
«ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платниками робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатимуть: юридичні особи – Приватне підприємство «Мега – Крокус» та ТОВ
«Сайрус – Груп».
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки вищезазначених об’єктів
оренди не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договорів
про надання послуг з оцінки.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможців, – 1 725,4 грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за
напрямом 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та
майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають підтверджуватися чинними
кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.08.2013 за № 637/23469.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єкта оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, а також інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є – приміщення, частини будівель,
зокрема офісні, торговельно-офісні, торговельна нерухомість та нерухомість під
заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до
каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсів о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок
(0372) 55-44-84.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки групи інвентарних об’єктів
Мета проведення незалежної оцінки – для здійснення приватизації групи інвентарних об’єктів державної власності шляхом продажу на аукціоні.
Замовником звіту виступає РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки:
Група інвентарних об’єктів – легковий автомобіль ВАЗ 2107, 1995 року
випуску, реєстраційний номер 29713 КА (інвентарний номер 274) та причіп
«Турист», 1993 року випуску, реєстраційний номер КІ 8815 (інвентарний
номер 270) колишнього Українського державного підприємства управління
по комплектуванню будов машинобудівного комплексу «Укрмашкомплект»,
що перебуває на балансі ОП «Укрмашкомплект», за адресою: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4б.
Орієнтовна дата оцінки: 30.11.2016.
Конкурс відбудеться 5 грудня 2016 року об 11.00 у РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 17.30 29 листопада 2016 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-36.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 5 грудня 2016 року».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
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 документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди (за заявою від
сторонньої організації).
№ Назва об’єкта Пло- Адреса об’єкта
Платник робіт з
Орієнтовна
Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
оцінки об’єкта
дата оцінки
1 Нежитлове при- 7,0 м. Київ, бульв. ДП УДНДІ проектуван- ТОВ «ФУД ХОЛДІНГ» 31.10.16
міщення
Л. Українки, 26 ня міст «ДІПРОМІСТО»

 2.Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№ Назва об’єкта
Адреса об’єкта
Платник робіт з Орієнтовна
Площа, м2
Балансоутримувач
з/п
оцінки
оцінки
оцінки об’єкта дата оцінки
1 Нежитлове
100,9 м. Київ, с. ПиНаціональний музей ФОП Хомюк А. В. 30.11.16
приміщення
рогів
народної архітектури
та побуту України
2 Нежитлове
399,9 м. Київ, вул. Є. Автобаза Управління ТОВ «Люкс Авто- 30.11.16
приміщення та (у т. ч. 39,9 Коновальця, 24 справами Апарату
плаза»
асфальтований та 360,0)
Верховної Ради
майданчик
України

Продовження таблиці

№ Назва об’єкта
Площа, м2
з/п
оцінки
3 Нежитлове
115,1
приміщення
4 Нежитлове
29,0
приміщення
5 Нежитлове
приміщення
6 Нежитлове
приміщення

279,0
174,2

7 Нежитлове
приміщення

7,6

8 Нежитлове
приміщення

1 659,4

Адреса об’єкта
оцінки
м. Київ, просп.
Комарова, 1
м. Київ, вул. Бориспільська, 5

Платник робіт з Орієнтовна
оцінки об’єкта дата оцінки
Національний авіацій- ТОВ «Авіаційна
30.11.16
ний університет
льотна академія»
Київський коледж
ФОП Теплюк Л. І. 30.11.16
комп’ютерних технологій та економіки НАУ
м. Київ, вул. Пав- Дані відсутні
ТОВ «Платінум
30.11.16
лівська, 4-8
Інвест»
м. Київ, вул. І.
ДВНЗ Київський
ГО «Національна
30.11.16
Франка, 26а
коледж транспортної ліга стрільби із
інфраструктури
блочного лука
України»
м. Київ, вул. А. Регіональний СерПАТ АКБ «Траст30.11.16
Туполєва, 19
вісний центр МВС
капітал»
України в м. Києві
м. Київ, просп. А. Національний комп- ТОВ «ІЛАЙА
30.11.16
Глушкова, 1
лекс «Експоцентр
САЙНС»
України»
Балансоутримувач

Конкурси відбудуться 5 грудня 2016 року о 15.30 у РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.30 28 листопада 2016 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки
окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 5 грудня 2016 року».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 №2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках 2 – 4 до Положення формою.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки нежитлове приміщення (нежитлове
приміщення та асфальтований майданчик) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди (за заявою від
сторонньої організації).
№ Назва об’єкта ПлоАдреса
БалансоутриОрієнтовна
Платник робіт з оцінки об’єкта
з/п
оцінки
ща, м2 об’єкта оцінки
мувач
дата оцінки
1 Асфальтове 1 000,0 м. Київ,
ДП Завод «Гене- ТОВ «Трейд-Індастріал Груп»
31.10.16
та бетонне
вул. Поляр- ратор»
покриття
на, 20
2 Нежитлове
56,7 м. Київ,
ДП «Київський Релігійна громада УПЦ парафії 30.11.16
приміщення
вул. Здолбу- державний завод преподобного Сергія, ігумена
нівська, 2
«Буревісник»
Радонезького у Дарницькому
районі м. Києва

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№ Назва об’єкта ПлоАдреса об’єкта
Платник робіт з Орієнтовна
Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
оцінки об’єкта дата оцінки
1 Нежитлове
48,5 м. Київ, Харківське ДВНЗ «Київський
ФОП Леміш Н. А.
30.11.16
приміщення
шосе, 15
механіко-технологічний
коледж»
2 Нежитлове
39,5 м. Київ, вул. Політех- Національний техніч- ФОП Шубін Д. В.
31.10.16
приміщення
нічна, 37
ний університет України «КПІ»
3 Нежитлове
19,5 м. Київ, просп. Кома- Національний авіацій- ТОВ «Стьюдент
30.11.16
приміщення
рова, 1, корпус № 4 ний університет
Тревел ЛЛСІ»
4 Нежитлове
17,9 м. Київ, просп. Кома- Національний авіацій- ФОП Степаненко
30.11.16
приміщення
рова, 1, корпус № 1 ний університет
В. М.
5 Частина не36,5 м. Київ, вул. ОсвіКиївський національ- ФОП Колмаков
31.10.16
житлового
ти, 5
ний університет будів- О. В.
приміщення
ництва і архітектури
6 Частина не1,5 м. Київ, вул. О. Гон- Державна служба
ПАТ «Райффайзен 30.11.16
житлового
чара, 55а
України з надзвичайних Банк Аваль»
приміщенситуацій
ня – об’єкта
культурної
спадщини
7 Нежитлове
31,9 м. Київ, вул. Митро- Міністерство екології ФОП Маршалок
30.11.16
приміщення
полита Василя Лип- та природних ресурсів В. А.
ківського, 35, літ. А України
8 Нежитлове
66,6 м. Київ, вул. Костян- ДП «НДІБМВ»
ФОП Джоган О. В. 30.11.16
приміщення
тинівська, 68
9 Частина не2,0 м. Київ, вул. Закрев- ДПІ у ДеснянськоФОП Сіренок В. Г. 30.11.16
житлового
ського, 41
му районі ГУ ДФС у
приміщення
м. Києві
10 Асфальто30,0 м. Київ, вул. Генера- Національний універ- ТОВ «Кегичівське» 30.11.16
ваний майла Родимцева, 7
ситет біоресурсів і
данчик
природокористування
України
11 Нежитлове
19,3 м. Київ, просп. Кома- Національний авіацій- ТОВ «Тренінг30.11.16
приміщення
рова, 1, корпус №11 ний університет
центр Кьюейлайт»
12 Нежитлове
24,0 м. Київ, бульв. Т.
Міністерство освіти і ФОП Бакурадзе
30.11.16
приміщення
Шевченка, 16
науки України
Заза
13 Нежитлове
27,6 м. Київ, вул. Костян- ДП «НДІБМВ»
Бондаренко А. О.
30.11.16
приміщення
тинівська, 68
14 Нежитлове
55,0 м. Київ, вул. Жмачен- Київський технікум го- ФОП Левітас Г. Г. 30.11.16
приміщення
ка, 26
тельного господарства
 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Платник ро№ Назва об’єкта ПлоАдреса об’єкта
Орієнтовна
біт з оцінки
Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
дата оцінки
об’єкта
1 Нежитлове
131,33 м. Київ пров. Куре- ДНЗ «Центр професійної ПП «Наші
30.11.16
приміщення
нівський, 4
освіти технологій та дизай- страви»
ну м. Києва»
2 Нежитлове
18,4 м. Київ, вул. Турге- Головне управління статис- ГО «Клуб вете- 31.12.16
приміщення
нєвська, 71-75
тики у м. Києві
ранів міліції»
Конкурси відбудуться 12 грудня 2016 року о 15.00 у РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.30 5 грудня 2016 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки
окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 12 грудня 2016 року».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки нежитлове приміщення (частина нежитлового приміщення) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки частина асфальтове та бетонне покриття (асфальтований майданчик) є: майданчик.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки частина нежитлового приміщення –
об’єкта культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які
становлять культурну цінність.
Продовження рубрики на стор. 11

№ 93 (1009)
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оренд а
Департамент орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ВОЛИНСЬКА область
№
з/п
1
2

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Волинській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява на оренду
Балансоутримувач
Назва органу управління
загальна вартість майна за неза- максимально мож(код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Міністерство інфраструктури України
20134234, Волинська дирекція УДППЗ «Укрпошта», 43025, м. Луцьк,
Частина приміщення вузла пошто- 21560045.300.АААЖЕЛ519 44600, Волинська обл., смт Маневи13,1
33 366,00
1 рік
Діяльність у сфері права
вул. Кривий Вал, 19, тел. (0332) 72-23-12
вого зв’язку Маневич
чі, вул. Незалежності, 11
Національна комісія, що здійснює державне регу- 20857613, Західна філія ДП «Український державний центр радіочастот», Частина нежитлового приміщення 01181765.175.ФТУУВЧ077 43025, Волинська обл., м. Луцьк,
32,2
126 230,00
1 рік
Облаштування охоронного та пожежного
лювання у сфері зв’язку та інформатизації
79018, м. Львів, вул. Стороженка, 20, тел. (032) 235-02-43
вул. Лесі Українки, 67
пультів центрального спостереження

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ ФДМУ по Волинській області.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
реєстровий номер
загальна вартість майна за не- максимально можлиз/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
1 Міністерство енергетики та ву- 33839013, ВП «Шахта «Центральна «ДП «Торецьквугілля», 85200, Доне- Нежитлове вбудоване примі- 33839013.1.БЕУЯЖП076 Донецька обл., м. Торецьк,
16,8
28 880,00
До 31.12.2016
Розміщення громадської приймальні народного депутата України з розтагільної промисловості України цька обл.,м. Торецьк, вул. Історична, 5, тел.: (06247) 9-43-37, 3-39-85 щення другого поверху будівлі
вул. Грушевського, 2
станом на 30.06.2016
шуванням робочих місць помічників-консультантів (офісні приміщення)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місця знаходження 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) 700-02-26.

ЗАПОРІЗЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Запорізькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
№
Назва органу
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
реєстровий
вартість майна за не- максимально можз/п
управління
найменування
місцезнаходження
загальна площа, м2 залежною
мета використання
контактний телефон)
номер майна
оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Фонд державного 39950170, ДП Управління справами Фонду державного майна
Комплекс будівель та споруд, у складі: будівля літ.А-4; будівля
–
м. Запоріжжя, о. Хортиця,
2725,6; 1643,9;
14 154 914,00
10 років
Розміщення ресторану; турбази; складів, іншого використання нерухомайна України
України, 01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, тел. (044) 286-79-85 літ. А1-2, Б-2; будівля, літ. Ж; споруда літ. В; споруда, літ. Д
вул. Наукового містечка, 2 554,1; 330,4; 322,7
мого майна (допоміжні приміщення з технічного обслуговування)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел.: (061) 226-07-89,
226-07-88, 226-07-87, 227-07-85. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди із супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

КИЇВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Київській області про намір передати в оренду об’єкти державної власності, щодо яких надійшли заяви
№
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
Назва органу
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
загальна вартість майна за неза- максимально можлиуправління
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
контактний телефон)
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Приміщення № 86, № 87 та № 88 на 3-му поверсі будівлі лабо–
Київська обл., м. Бориспіль,
48,4
1 054 400,00
1 рік
структури України
раторного корпусу АТБ (інв. № 45726)
Аеропорт
2 Міністерство освіти 33295386, Відокремлений підрозділ НУБіП України
Частина димової труби котельні площею 6,54 м2 та майданчик 00493706.12.НСВСБК005; Київська обл., м. Ірпінь, вул. Га21,6
86 900,00
2 роки 11 місяців
і науки України
«Ірпінський економічний коледж»
біля котельні площею 15,06 м2
00493706.12.НСВСБК036 гаріна, 9
3 Державне управління 31245250, ДП «Чайка»
Приміщення магазину № 3 (інв. № Д-0491)
22202336.12.КЛОЛТТ.001 Київська обл., Бориспільський р-н,
128,7
524 700,00
2 роки 11 місяців
справами
с. Дударків, вул. Першотравнева, 2

мета використання
Розміщення кімнат відпочинку персоналу
Розміщення оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку
Розміщення кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв,
що здійснюють продаж товарів підакцизної групи

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

ЛЬВІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу управління
Балансоутримувач
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна вартість майна за неза- максимально можливий
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство оборони
37515252, Філія «Львівський проектний інститут» ДП МОУ «Централь- Нежитлові вбудовані приміщення на
Інформація відсутня
м. Львів, вул. І. Франка, 61
65,1
1 275 400,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродоУкраїни
ний проектний інститут», 79005, м. Львів, вул. І. Франка, 61, тел.:
першому поверсі будівлі
станом на 30.09.2016
вольчих товарів
276-23-85, 276-26-96
2 Міністерство освіти і науки 05537153, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чер- Нежитлові вбудовані приміщення
05537153.1.УАЕМРР560 Львівська обл., Золочівський р-н, 189,02
209 000,00
2 роки 364 дні
Розміщення котлів на твердому паливі та виробництва
України
воненське вище професійне училище», 80733, Львівська обл., Золочів- котельні
с. Червоне, вул. Львівська,17а
станом на 31.08.2016
теплової енергії
ський р-н, с. Червоне, вул. Львівська, 17а, тел. (03265) 5-46-44
3 Міністерство освіти і науки 02070987, Львівський національний університет імені Івана Франка,
Частина коридору (ІV) на цокольному
02070987.212.СТЮПВС039 м. Львів, вул. Медової Печери, 39
2,0
27 000,00
2 роки 364 дні
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побуУкраїни
79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, тел. (032) 239-46-48
поверсі будівлі гуртожитку № 3
станом на 31.07.2016
тове обслуговування населення (пральні автомати)
4 Міністерство освіти і науки 02070987, Львівський національний університет імені Івана Франка,
Частина кухні (№ 4) на першому поверсі 02070987.212.СТЮПВС050 м. Львів, вул. Пасічна, 62б
2,0
29 900,00
2 роки 364 дні
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побуУкраїни
79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, тел. (032) 239-46-48
будівлі гуртожитку № 5
станом на 31.07.2016
тове обслуговування населення (пральні автомати)
5 Державне агентство авто- 25253009, Служба автомобільних доріг України, 79053, м. Львів,
Вбудоване нежитлове приміщення на 25253009.1123.ЖТХЮРМ002 м. Львів, вул. Володимира Ве21,1
248 500,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
мобільних доріг України
вул. Володимира Великого, 54, тел. (032) 264-27-78
першому поверсі адміністративного
ликого, 54
станом на 31.08.2016
корпусу
6 Міністерство освіти і науки 02070987, Львівський національний університет імені Івана Франка,
Частина коридору на цокольному по02070987.212.СТЮПВС054 м. Львів, вул. Медової Пече2,0
27 000,00
2 роки 364 дні
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побуУкраїни
79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, тел. (032) 239-46-48
версі будівлі гуртожитку № 2
ри, 39а
станом на 31.07.2016
тове обслуговування населення (пральні автомати)
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».

ОДЕСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Одеській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
загальна вартість майна за не- максимально можз/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження площа,
мета використання
м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство культури 02214254, Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової, Приміщення їдальні
02214254.1.ЮЖВЦСД042 м. Одеса, вул. Ново104,9
1 343 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної
України
65023, м. Одеса, вул. Новосельського, 63, тел. (048) 726-78-76
сельського, 63
групи
2 Міністерство інфра- 21536845, Філія «Укравтосервіс», м. Одеса, вул. Одарія, 2, тел. (048)
Нежитлове приміщення будівлі «Контора автобази»
21536845.69.ЮКДПНК м. Одеса, вул. Ода20,3
177 800,00
1 рік
Автотовари (розміщення торговельного об’єкта з продажу непроструктури України
777-54-51
рія, 2
довольчих товарів)
3 Міністерство інфра- 39292197, Державна фіскальна служба України, м. Київ, пл. Львівська, 8, Частина даху корпусного цеху
01125666.1.ЦИХКГЖ286 м. Одеса, Митна
11,5
132 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення створеного знаку № 361, що забезпечує безпеку моструктури України
тел. (044) 272-51-59
площа, 1
реплавства (інше використання нерухомого майна)
4 Міністерство інфра- 01125206, ДП «Морський торговельний порт Усть-Дунайськ», Одеська
Майданчик із залізобетонним покриттям
01125206.1.ГКЖПЛИ026 Одеська обл., м. Кілія, 5 929,0
2 154 000,00
10 років
Реалізація інвестиційного проекту по зерноперевалці (інше виструктури України
обл., м. Вілкове, вул. Придунайська, 2, тел. (04843) 3-11-35
вул. Железнякова, 4
користання нерухомого майна)
5 Міністерство освіти 26134086, Одеський державний екологічний університет, 65016, м. Оде- Частина коридору на п’ятому поверсі учбово26134086.1.7712
м. Одеса, вул. Львів24,0
165 964,0
2 роки 11 місяців Розміщення буфеу, що не здійснює продаж товарів підакцизної
і науки України
са, вул. Львівська, 15, тел. (0482) 32-67-35
лабораторного корпусу № 2
ська, 15
групи
6 Міністерство освіти 26134086, Одеський державний екологічний університет, 65016, м. Оде- Частина першого поверху будівлі їдальні
26134086.1.5767
м. Одеса, вул. Львів62,0
385 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення цеху з виробництва кондитерських виробів (інше виі науки України
са, вул. Львівська, 15, тел. (0482) 32-67-35
ська, 15
користання нерухомого майна)
7 Державна судова
02892913, Апеляційний суд Одеської області, м. Одеса, вул. Гайдара,
Нежитлове приміщення на першому поверсі адміні- 02892913.1.ЕЦФЯКВ113 м. Одеса, вул. Гайда9,1
83 500,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса адвоката (розміщення суб’єкта господарюванадміністрація України 24а, тел. (0482) 49-26-00
стративної будівлі
ра, 24а
ня, що провадить діяльність у сфері права)
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно
до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ПОЛТАВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Полтавській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство внут 08733966, Державна установа «Територіальне медичне об’єднання МВС України Частина нежитлового приміщен- 08733966.1.БВПМЦЮ101 вул. Симона Петлюри,
1,0
17 000,00
2 роки 11 місяців
Розміщення банківського термінала
рішніх справ України в Полтавській області», вул. Симона Петлюри, 64, м. Полтава, тел. (0532) 67-64-46 ня № 187
64, м. Полтава
самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк»
2 Міністерство освіти 00493014, Полтавська державна аграрна академія, вул. Г. Сковороди, 1/3,
Нежитлове приміщення на 1-му 00493014.1.БЕШСНП7020 вул. Г. Сковороди, 1/3,
9,32
70 000,00
2 роки 11 місяці
Ветеринарна аптека
і науки України
м. Полтава, тел. (053-2) 50-02-73
поверсі гуртожитку № 2
м. Полтава
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

РІВНЕНСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Рівненській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Державна фіскальна 39420640, Рівненська митниця ДФС, 33028, м. Рівне, вул. Соборна, Частина асфальтного покриття
–
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Горо14,65
3 803,00
2 роки 11 місяців
Розміщення
служба України
104, тел. (0362) 26-76-92
адмінкомплексу МАПП «Городище»
дище, вул. Білоруська, 26
фінустанови
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ХАРКІВСЬКА область

№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Харківській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
за максимально
загальна вартість майна
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
оцін- можливий
мета використання
площа, м2 незалежною
кою без ПДВ, грн строк оренди
01566330, Харківський державний університет харчування та торгівлі, 61051, Нежитлові приміщення – кімн. № 10, 11 на 1-му поверсі
–
м. Харків, вул. Цілиноградська, 28
42,0
212 800,00
1 рік
Розміщення цеху з виготовлення хлібобулочних
м. Харків, вул. Клочківська, 333, тел.: (057) 337-85-35, 336-89-79
5-поверхової будівлі гуртожитку, інв. № 10300001, літ. А-5
виробів (інше використання нерухомого майна)

№ 93 (1009)
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ФДМУ – 25 років
Продовження таблиці

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
за максимально
загальна вартість майна
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
оцін- можливий
мета використання
площа, м2 незалежною
кою без ПДВ, грн строк оренди
2 Міністерство інфра- 22721970, Харківська дирекціїя УДППЗ «Укрпошта», 61052, м. Харків,
Нежитлові приміщення – кімн. № 30, 31, 32 на 1-му поверсі 21560045.2100.АААЖЕИ651 Харківська обл., м. Богодухів,
17,3
53 800,00
1 рік
Розміщення магазину непродовольчих товарів
структури України
пл. Привокзальна, 2, тел.: (057) 712-46-43, 712-15-61
3-поверхової адміністративної будівлі, інв. № 0400007, літ. А-3
пл. Поштова (Комсомольська), 5
3 Міністерство внутріш- 08675855, Валківський районний відділ (з обслуговування Валківського та
Нежитлове приміщення – частина одноповерхової будівлі
08675855.1АААДИА614 Харківська обл., м. Валки,
111,0
45 600,00
2 роки
Розміщення котельні для опалення будівль Валківніх справ України
Коломацького районів) ГУМВС України в Харківській області, 63002, Харківська гаража, інв. № 10300002, літ. Б
вул. Паркова, 22 (колишня Лаптєвих)
11 місяців ського ВП ГУНП в Харківській області
обл., м. Валки, вул. Паркова, 22 (колишня Лаптєвих)
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Хмельницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу
Балансоутримувач
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) найменування реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство внутрішніх 23846366, Управління Державної автомобільної інспекції УМВС Нежитлова
–
вул. Радянська, 10г, смт Війтівці,
375,5
616 262,00
2 роки 11 місяців
Розміщення відділів та ЦНАП виконавчого комітету
справ України
України в Хмельницькій області
будівля
Хмельницька обл.
Війтовецької селищної ради
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження
двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЧЕРКАСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
загальна пло- вартість майна за неза- максимально можлиз/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
ща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Українська державна будівельна 31782788, Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство Частина приміщення гаража (№ 8-1 –
–
вул. Смілянська, 92/2, м. Чер54,3
51 600,00
2 роки 364 дні
Розміщення гаража
корпорація «Укрбуд»
«Житлосервіс», вул. В’ячеслава Чорновола, 261/1, м. Черкаси, тел. 64-72-30 16,9 м2, № 10-1 – 37,4 м2)
каси
2 Державна служба статистики
2357999, Головне управління статистики у Черкаській області,
Приміщення будівлі
02357999.1. ЧФАЯОБ085 вул. Центральна (Леніна), 83,
125,7
190 100,00
2 роки 364 дні
Розміщення офісних приміщень та інші види діяльУкраїни
вул. О. Дашковича, 39, м. Черкаси, тел. (0472) 45-74-48
смт Драбів, Черкаська обл.
ності, що можливо розмістити в офісних приміщеннях
3 Державна служба України з питань 39854791, Відділ Держгеокадастру у Жашківському районі Черкаської об- Приміщення в одноповерховій
39854791.1.ХЕЦАХО26 вул. Соборна, 29, м. Жашків,
53,5
123 890,00
2 роки 364 дні
Види діяльності в офісних приміщеннях
геодезії, картографії та кадастру ласті, вул. Благовісна,16, м. Жашків, Черкаська обл., тел. (04747) 6-26-92 будівлі
Черкаська обл.
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, м. Черкаси, тел. 37-34-48, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі
надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернігівській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можз/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
мета використання
2
номер майна
площа, м лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство освіти 05460798, Чернігівський національний технологічний університет, 14027, Автогараж навчально-вироб
–
Чернігівська обл., Черні552,8
283 586,42
1 рік
Здійснення: спільних занять з факультетом життєдіяльності та природокористування і туризму; робіт
і науки України
м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, тел.: (04622) 3-16-51, 3-42-44
ничої дільниці «Деснянка»
гівський р-н, с. Деснянка
з обробки землі, збирання врожаю, допоміжних та післяврожайних робіт
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, у п’ятницю – до 16.00 (крім вихідних), РВ
ФДМУ по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

АПАРАТ ФДМУ
№ Назва органу Балансоутримувач
з/п управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична
адреса, контактний телефон)
1 Державне кос- 14310520, Державне підприємство
мічне агент- завод «Арсенал», м. Київ, вул. Мосство України ковська, 8, тел. 253-13-34

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – апарату Фонду державного майна України про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування
реєстровий номер майна
місцезнахо- загальна площа, м2 вартість майна за неза- максимально мож- мета використання
дження
лежною оцінкою, грн
ливий строк оренди
2
Нерухоме майно загальною площею 5 245,6 м , 14310520.1201.МГПЛАС100 м. Київ,
5 245,6:
54 938 376,00
25 років
Розміщення офісних приміщень; розміщення крамниць-складів, магазинів-складів; проведення виставок невул. Мос720,5; 717,6; 762,2;
продовольчих товарів без здійснення торгівлі; розміщення торговельних об’єктів з продажу продовольчих товаа саме: частина приміщень виробничих майстековська, 8 1 247,1; 866,7; 931,5
рів, крім товарів підакцизної групи; розміщення кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж
рень корпусу № 1 першого поверху та підвалу
товарів підакцизної групи; розміщення їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01601, м. Київ-133, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного майна України. 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».

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

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва та місцезнаходження об’єкта: частина приміщення адмінбудинку загальною площею 607,6 м2, а саме: цокольний поверх загальною площею
193,3 м2, 1-й поверх загальною площею 199,1 м2, 2-й поверх загальною площею
215,2 м2, реєстровий № 35939813.5.ШИВУИЮ268, інвентарний № 10300168,
за адресою: вул. Багата, 1, м. Тернопіль.
Вартість об’єкта згідно із висновком про вартість майна на 31.07.2016 становить 7 115 799,00 грн без ПДВ. Розмір орендної ставки: 6 %.
Розмір стартової орендної плати, визначений на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої
постановою КМУ від 04.10.1995 за № 786, зі змінами та доповненнями, (базовий
місяць оренди – вересень 2016 року) за оренду майна становить 36 110,76 грн
без ПДВ на місяць.
Орган управління: Тернопільська обласна державна адміністрація.
Балансоутримувач: державна установа «Госпрозрахункова група Тернопільської обласної державної адміністрації», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
35939813. Юридична адреса: вул. Шпитальна, 7, м. Тернопіль, 46006.
Основні умови конкурсу:
1. Мета передачі в оренду нерухомого майна, що належить до державної власності: розміщення фірмового магазину вітчизняного промислового підприємстватоваровиробника, що виробляє товари, які не належать до товарів підакцизної групи.
2. Розмір стартової орендної плати (базовий місяць оренди – вересень
2016 року) за оренду майна становить 36 110,76 грн без ПДВ на місяць.
3. Найбільша запропонована орендна плата порівняно зі стартовою орендною платою.
4. Ефективне використання орендованого майна відповідно до мети використання, визначеної умовами конкурсу.
5. Строк оренди – 10 (десять) років з можливістю продовження строку відповідно до вимог чинного законодавства на момент його закінчення і належного виконання орендарем всіх обов’язків за договором оренди.
6. Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати з урахуванням індексу
інфляції (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним).
7. Фізичні та юридичні особи, які бажають взяти участь у конкурсі, повинні сплатити гарантійний внесок (заставу) у розмірі 70 % тримісячної стартової орендної
плати та надати до регіонального відділення підтвердні документи про його сплату
разом з іншими документами, необхідними для участі в конкурсі. Застава має бути
перерахована на рахунок № 37313019011911 у банк: ДКСУ м. Київ, МФО 820172,
одержувач: РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372, призначення платежу: гарантійний внесок (застава) за участь у конкурсі з оренди.
8. Під час укладення договору оренди з переможцем конкурсу сума застави
зараховується йому як виконання зобов’язання за договором оренди (складова
завдатку). Особам, які не стали переможцем конкурсу, сума застави підлягає поверненню у 30-денний термін з дати затвердження результатів конкурсу на рахунки,
вказані учасниками конкурсу.
9. Неукладення переможцем конкурсу договору оренди протягом 20 днів з
моменту затвердження його результатів розцінюється орендодавцем як відмова
від його укладення і гарантійний внесок (застава) поверненню не підлягає, а перераховується до державного бюджету.
10. Обов’язкова сплата завдатку у розмірі тримісячної орендної плати. Розмір завдатку включає суму сплаченого гарантійного внеску (застави, сплаченої
для участі в конкурсі) та різницю між тримісячною, встановленою за результатами
конкурсу орендною платою і гарантійним внеском, яка підлягає сплаті протягом
місяця з дати укладення договору.
11. Страхування орендованого майна на повну його вартість, визначену за
висновком про вартість майна, протягом п’яти робочих днів з дати укладення договору оренди на весь строк дії договору оренди.
12. Об’єкт оренди не підлягає викупу орендарем та передачі в суборенду, забороняється перехід права власності на орендоване майно до третіх осіб.
13. Утримання об’єкта оренди в належному санітарно-технічному стані.
14. Забезпечення дотримання заходів протипожежної безпеки.
15. Дотримання правил охорони праці.
16. Зобов’язання орендаря погоджувати з орендодавцем, балансоутримувачем та органом, уповноваженим управляти державним майном, здійснення
навід’ємних поліпшень орендованого майна, внесення змін до складу орендованого майна, проведення його реконструкції тощо, що зумовлює підвищення його
вартості за власний рахунок.
17. У разі потреби, проводити поточний, капітальний та інші види ремонту
об’єкта оренди за власний рахунок орендаря. Поліпшення орендованого майна,
здійсненні орендарем за власний рахунок, які можна відокремити від орендованого майна, не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю орендаря. Поліпшення
орендованого майна, які неможливо відокремити від орендованого майна без заподіяння йому шкоди (невід’ємні поліпшення), у разі припинення або розірвання
договору оренди, компенсації не підлягають і є власністю держави.
18. Зобов’язання орендаря у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого майна з вини орендаря, відновити майно або відшкодувати
збитки балансоутримувачу у разі неможливості його відновлення.
19. Відшкодування переможцем конкурсу замовнику витрат на проведення оцінки
об’єкта оренди протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати укладення договору оренди.
20. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на публікацію оголошення
про конкурс у засобах масової інформації протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати
укладення договору оренди.
21. Протягом 30 днів з дати затвердження результатів конкурсу фізична або
юридична особа, з якою прийнято рішення укласти договір оренди, але яка відмо-
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вилась від його підписання, у разі відсутності пропозицій, що відповідають умовам
конкурсу від інших учасників конкурсу, зобов’язана компенсувати витрати зазначені в пунктах 19 – 20.
22. На вимогу орендодавця та балансоутримувача надавати їм необхідну інформацію щодо об’єкта оренди та забезпечувати умови для здійснення контрольних
заходів за виконанням орендарем умов договору.
23. Протягом 15 днів з дати підписання договору оренди укласти з балансо
утримувачем об’єкта оренди договір про відшкодування витрат на надання комунальних послуг орендарю.
24. Перед поданням документів на участь у конкурсі претенденту в
обов’язковому порядку необхідно ознайомитися з об’єктом оренди та умовами
його експлуатації та разом з іншими документами, необхідними для участі в конкурсі, надати інформацію регіональному відділенню про ознайомлення з об’єктом.
25. Юридичні та фізичні особи, які відмовились від укладення договору оренди
ставши переможцями у конкурсі на право оренди державного майна, проведених
регіональним відділенням, до участі в подальших конкурсах не допускаються.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної
плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону буде проведено на 21-й календарний день,
починаючи з дня, наступного за днем публікації цієї інформації у газеті «Відомості приватизації», о 10.00 в приміщенні РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, тел. (0352) 52-36-38.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії
такі матеріали:
заяву про участь в конкурсі, пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в
день проведення конкурсу; проект договору оренди об’єкта, підписаний учасником
конкурсу і завірений печаткою (за наявності); інформацію про засоби зв’язку з ним
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» та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 01.03.2013 за № 346/22878 (зі змінами);
відомості про претендента відповідно до вимог п. 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 31.08.2011 за № 906, а саме:
а) для учасників конкурсу, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії
установчих документів; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього
не порушено справу про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність, завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Пропозиції (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) та інші документи
подаються у конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.
Документи, що подаються на конкурс, мають бути належним чином оформлені.
Помарки і виправлення в них не допускаються.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів – за 3 робочих дні до
дати проведення конкурсу до 16.00.
Отримати додаткову інформацію можна у РВ ФДМУ по Тернопільській області
(каб. 701), тел. (0352) 52-36-38 за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11.
Заяви для участі у конкурсі приймаються за цією ж адресою (каб. 603 – 604).

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди нерухомого державного майна
 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно –
частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі будівлі гуртожитку № 9
загальною площею 1,5 м2 (реєстровий № майна 01132330.1.КАТГНП032),
що перебуває на балансі Національного авіаційного університету, за адресою:
м. Київ, вул. Ніжинська, 29в.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.06.2016 становить 19 180,00 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 року 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 – червень 2016 р. становить
239,75 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення пункту розливу
доочищеної питної води; 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. У разі відмови від укладення або не підписання у встановлений
термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу,
у співвідношенні 70 % до державного бюджету та 30 % балансоутримувачу.
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 об 11.40 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 –
частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі будівлі гуртожитку № 11
загальною площею 1,5 м2 (реєстровий № майна 01132330.1.КАТГНП034),
що перебуває на балансі Національного авіаційного університету, за адресою:
м. Київ, вул. Ніжинська, 29д.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.06.2016 становить 19 000,00 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 року 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 – червень 2016 р. становить
237,50 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення пункту розливу
доочищеної питної води; 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; у разі відмови від укладення або не підписання у встановлений
термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу,
у співвідношенні 70 % до державного бюджету та 30 % балансоутримувачу.
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 об 11.40 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 – нежитлове приміщення загальною площею 5,0 м2 на першому поверсі будівлі
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ФДМУ – 25 років
літера «А», (р/н 01422832.2.ДПЕЦРЕ793), що перебуває на балансі Державного
підприємства «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування», за адресою: м. Київ бульв. Л. Українки, 26.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.07.2016 становить 94 400,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. На період 2016 року 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 – липень 2016 р. становить
629,33 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення кав’ярні, що не
здійснює продаж товарів підакцизної групи (орендна ставка 8 %); 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; у разі відмови від укладення або непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф
у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 70 % до державного бюджету та 30 % балансоутримувачу.
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 % від 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 –
нежитлові приміщення на першому поверсі будівлі літера «А» загальною
площею 349,0 м2 (р/н 14282798.ЖШФТПС006), що перебувають на балансі
Національного інституту стратегічних досліджень, за адресою: м. Київ, бульв. Чоколівський, 13.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.06.2016 становить 3 627 200,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Державне управління
справами.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. На період 2016 року 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 – червень 2016 р. становить
45 340,00 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення кафе, що
здійснює продаж товарів підакцизної групи (орендна ставка 15 %); 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 – 10 років; 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; у разі відмови від укладення або непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф
у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 16.00 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;
Для об’єкта № 4: завірену належним чином копію ліцензії на здійснення торгівлі
товарами підакцизної групи.
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 хвилин до початку
проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсу на право оренди
нерухомого державного майна, що відбувся 09.11.2016
За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення
РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна –
7-поверхового адміністративного будинку, інв. № 10310029, літ. А-7, пам’ятка
архітектури (охоронний договір № 367) загальною площею 1 955,10 м2 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 9 що перебуває на балансі Департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації, з
єдиним заявником – ВК «ВЕТ РОЯЛ».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу на право оренди
нерухомого державного майна, що відбувся 31.10.2016
За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону на право укладення договору оренди державного нерухомого майна загальною площею 3 017,0 м2, а саме: будівля матеріальних складів площею 1 660,5 м2, нежитлові приміщення головного виробничого
корпусу площею 1 263,1 м2, будівля столярного цеху площею 93,4 м2, що перебувають на балансі Державного підприємства «Український інститут інженернотехнічних розвідувань для будівництва», за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, 8а
конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди з ТОВ «Свєтпринт»,
код за ЄДРПОУ 30550039.

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

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Біла Церква про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Біла Церква,
поштова адреса: 09117, м. Біла Церква, вул. Ярмаркова, 1 (фактичне розташування: м. Біла Церква, вул. Ярмаркова, 1).
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення в будівлі (інв. № 48) площею 17,6 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква,
вул. Гайок, військове містечко № 50.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.07.2016
становить 70 438,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 293,49 грн
(без ПДВ) за базовий місяць оренди – липень 2016 року за умови використання відповідно до постанови КМУ № 786 від 04.10.1995 (Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу) під розміщення
суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення
(під розміщення перукарні). У подальшому орендна плата підлягає щомісячному
коригуванню на індекси інфляції.
Термін оренди – до 3 років.
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; своєчасно (не пізніше 15
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числа місяця, наступного за звітним) та в повному обсязі сплата орендної плати з
урахуванням індексу інфляції; 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 під
об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконаний звіт
з незалежної оцінки майна та публікування об’яви; виконання капітального та поточних ремонтів 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 за умови забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі потрібно подати документи, вказані 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 з дати опублікування цієї інформації за адресою:
09117, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярмаркова, 1. Телефони: (04563)
5-30-00, 5-30-10.
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Житомира ЗСУ про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Житомира
ЗСУ за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення будівлі (інв. № 391) площею 35,0 м2 військового містечка № 84, що перебуває на
балансі КЕВ м. Житомира, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н,
смт Озерне, вул. Авіаційна, 59.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.07.2016 становить 71 459,00 грн.
Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики
розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою КМУ № 786 від 04.10.1995, за базовий місяць – липень
2016 р. становить 893,24 грн (при застосуванні річної орендної ставки на рівні
15 % (під виробництво).
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 – липень 2016 р., що становить 893,24 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 вимог 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, заключити прямі договори з постачальними організаціями.
8. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечується у вигляді
завдатку в розмірі, не меншому, ніж орендна плата за перший місяць оренди, який
вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди протягом 10 днів з моменту
укладення договору.
9. Заборона передавати орендоване майно в суборенду та без права на приватизацію орендованого майна.
10. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної
оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу замовнику оцінки.
Для участі в конкурсі потрібно подати документи, зазначені у п. 3.2 наказу
ФДМУ та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того:
заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником
конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих
документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про
банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому
числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Конкурс буде проведено за наявності заяв про оренду від двох або більше
учасників конкурсу, що надійшли протягом місяця з дня опублікування цієї інформації.
Конкурс буде проведено на 31-й календарний день (якщо він є робочим)
після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.00
в КЕВ м. Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.
Заяви приймаються за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20 (кімн. 15).
Додаткову інформацію можна отримати у економіста з орендних відносин КЕВ
м. Житомира (кімн. 15) або за тел. (0412) 22-77-76.

КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Продовження. Початок рубрики на стор. 5 – 8

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів, що відбувся 19.07.2015
1. Назва об’єкта: частина даху площею 19,7 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 54.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість роботи – 3 500,00 грн,
строк виконання (у календарних днях) – 4.
2. Назва об’єкта: частина даху площею 39,65 м2. Балансоутримувач: ДП ДДПІ
«Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Газети «Правда», 3.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість роботи – 3 500,00 грн,
строк виконання (у календарних днях) – 4.
3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 223,2 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Малиновського, 76. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ТОВ «Національно експертно-правова група». Вартість роботи – 4 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
4. Назва об’єкта: частина даху площею 22,0 м2. Балансоутримувач: ДМУ ГУМВС
України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Ілліча, 3.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість роботи – 3 500,00 грн,
строк виконання (у календарних днях) – 4.
5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 276,36 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 7. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна
експертно-правова група». Вартість роботи – 4 500,00 грн, строк виконання (у
календарних днях) – 5.
6. Назва об’єкта: частина даху площею 52,06 м2. Балансоутримувач: ДПТНЗ
«Апостолівський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів». Адреса:
м. Апостолове, вул. Мічуріна, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість роботи – 3 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 18,2 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг,
вул. Островського, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість роботи – 3 510,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 97,33 м2. Балансоутримувач: Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість роботи – 3 510,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 4.
9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 290,3 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський монтажний технікум. Адреса: м. Дніпропетровськ,
вул. Столярова, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національно експертно – правова
група». Вартість роботи – 4 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
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10. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 23,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий
Ріг, вул. ХХІІ Партз’їзду, 11. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість
роботи – 3 510,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
11. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
3,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж.
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шмідта, 18. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна експертно – правова група». Вартість роботи – 3 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
12. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 88,2 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий
Ріг, вул. Пушкіна, 44. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість роботи – 3 510,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
13. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
101,2 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпропетровськ,
вул. Миронова, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національно експертно – правова
група». Вартість роботи – 4 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
14. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення учбового
корпусу № 1 площею 6,0 м2 та частина нежитлового вбудованого приміщення
учбового корпусу №2 площею 4,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський
національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна
експертно – правова група». Вартість роботи – 4 500,00 грн, строк виконання (у
календарних днях) – 5.
15. Назва об’єкта: група індивідуально визначеного майна: будівля пожежного
депо (інв. № 01/25); автоцистерна пожежна ЗИЛ-130 ( інв. № 25/3),1985 року випуску, реєстраційний № 47901 АА; автоцистерна пожежна ЗИЛ-43141 ( інв. № 24/4),
1991 року випуску, реєстраційний № 18008 АА; резервуар для води (інв. № 02/9)
об’ємом 500 м3 (технічна документація до групи індивідуально визначеного майна відсутня). Адреса: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Коломійцеве,
вул. Цюрупи, 5. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість роботи – 5 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки майна, що відбувся 21.07.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна визнано:
ПП «Бюро незалежних оцінок» по об’єкту – частині нежитлового приміщення
площею 3,0 м2 будівлі № 4 (літ. А), що перебуває на балансі Житомирської дирекцї
УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., смт Черняхів, вул. Леніна, 4
(вартість виконання робіт – 1 350,00 грн, строк виконання робіт – 4 календарних
дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладання договору оренди.
ПП «Україна- Експерт-Центр» по об’єктах:
приміщенню щитової площею 49,3 м2 в будівлі (літ. Г), що перебуває на балансі
ДПТНЗ «Житомирське вище професійне училище сервісу та дизайну», за адресою:
м. Житомир, вул. Корольова, 132 (вартість виконання робіт – 1 250,00 грн, строк вико-

нання робіт – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладання договору оренди;
приміщеннях гаража площею 45,8 м2 в будівлі майстерні (літ. В), що перебуває на балансі Вищого професійного училища Житомирського державного технологічного університету, за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, 132 (вартість
виконання робіт – 1 250,00 грн, строк виконання робіт – 4 календарних дні); мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладання договору оренди;
мисливському будинку (літ. А, а, а1, а2, №№ 1, 2) площею 218,00 м2, альтанці (літ.
Б), вбиральні (літ. В), сараю (літ. Г), сараю (літ. Д), вольєру (літ. Е), навісу (літ. Ж),
погребу (літ. № 4), колодязю (літ. № 3), що перебувають на балансі ДП «НовоградВолинське досвідне лісомисливське господарство», за адресою: Житомирська
обл., Новоград-Волинський р-н, с. Піщів, вул. Зелена, 22 (вартість виконання робіт – 3 000,00 грн, строк виконання робіт – 4 календарних дні); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою укладання договору оренди;
нежитловому вбудованому приміщенню площею 14,9 м2 на 1-му поверсі будівлі навчального корпусу, що перебуває на балансі Новочорторійського державного
аграрного технікуму, за адресою: Житомирська обл., Любарський р-н, с. Нова Чорторія, вул. Леніна, 36 (вартість виконання робіт – 1 500,00 грн, строк виконання робіт – 4
календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
фізичну особу – підприємця Козачка Федіра Дмитровича по об’єктах:
частині нежитлових приміщень зв’язкової в будівлі поста ЕЦ станції Пенізевичі
площею 1,0 м2, що перебуває на балансі Коростенське будівельно-монтажне експлуатаційне управління № 4 РФ «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська
залізниця», за адресою: Житомирська обл., Малинський р-н, с. Пенізевичі (вартість виконання робіт – 1 600,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів);
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди;
частині нежитлових приміщень зв’язкової в будівлі поста ЕЦ станції Чоповичі
площею 1,0 м2, що перебуває на балансі Коростенське будівельно-монтажне експлуатаційне управління № 4 РФ «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», за адресою: Житомирська обл., Малинський р-н, с. Пристанційне, вул. Залізнична, 1б (вартість виконання робіт – 1 600,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
фізичну особу – підприємця Шаніна Василя Михайловича по об’єктах:
частині майданчика площею 12,21 м2, що перебуває на балансі Виробничого
підрозділу – Житомирська дистанція колії РФ «Південно-Західна залізниця» ПАТ
«Українська залізниця», за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н,
дільниця Коростень-Шепетівка, станція Орепи 347 км, ПК 8 в смузі полоси відводу
залізниці (вартість виконання робіт – 1 500,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
частині майданчика площею 12,21 м2, що перебуває на балансі Виробничого
підрозділу – Житомирська дистанція колії РФ «Південно-Західна залізниця» ПАТ
«Українська залізниця», за адресою: Житомирська обл., Ємільчинський р-н, дільниця Коростень-Шепетівка, перегін Рихальська 315 км, ПК 10 в смузі полоси відводу
залізниці (вартість виконання робіт – 1 500,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
частині майданчика площею 12,21 м2, що перебуває на балансі Виробничого
підрозділу – Житомирська дистанція колії РФ «Південно-Західна залізниця» ПАТ
«Українська залізниця», за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський
р-н, дільниця Коростень-Шепетівка, станція Колодянка 357 км, ПК 5 в смузі полоси
відводу залізниці (вартість виконання робіт – 1 500,00 грн, строк виконання робіт –
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Визначення вартості
об’єкта оренди до 200 м2
для погодження розрахунку орендної плати
(за заявою від сторонньої
організації)
Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду
Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду
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Визначення вартості
об’єкта оренди для
погодження розрахунку
орендної плати (за
заявою від сторонньої
організації)
Визначення вартості
об’єкта оренди для
погодження розрахунку
орендної плати (за
заявою від сторонньої
організації)
Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

Визначення вартості
об’єкта оренди для погодження розрахунку
орендної плати (за
заявою від сторонньої
організації)
Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди
Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду
Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду
Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду
Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду
Визначення вартості
об’єкта оренди для
погодження розрахунку
орендної плати (за
заявою від сторонньої
організації)

Переможець
конкурсу
ФОП Сорокіна І. М.
ФОП Мок
ров О. П.
ТОВ «СВК»
ФОП
Дрозд Ю. О.
ФОП
Дрозд Ю. О.
ФОП
Дрозд Ю. О.

1 200,00/5
1 980,00/5

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди
Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
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 22.07.2016
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, для проведення незалежної оцінки об’єктів визнано:
ФОП Пєшкову Світлану Володимирівну по об’єкту оренди – приміщеннях
буфету площею 17,8 м2 на першому поверсі учбового корпусу за адресою: Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Василини, 5, що перебувають на балансі
Кіровоградського комерційного технікуму, вартість робіт – 1 600,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні.
ТОВ «Ан Експерт» по об’єкту оренди – частині приміщення холу першого поверху лікарні площею 1,0 м2 за адресою: м. Кіровоград, вул. Волкова, 3, що перебуває
на балансі державної установи «Територіальне медичне об’єднання Міністерства
внутрішніх справ України по Кіровоградській області», вартість робіт – 1 450,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 2 дні.

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

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
оцінки майна, що відбувся 21.07.2016
Відповідно до абзацу 6 пункту 3 розділу V Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області визнано переможцями конкурсів:
1. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: фізична особа – підприємець
Читайло Валентина Василівна. Назва об’єкта оцінки: частина тамбуру (1-82) третього поверху (фактично першого поверху одноповерхової частини основного
входу в будівлю) будівлі (літ. А) площею 2,0 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Гагаріна, 36а, що обліковується на балансі ЧД УДППЗ «Укрпошта». Мета проведення
оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 1 700,00
грн та 4 календарних дні.
2. Найменування суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Оцінка – Інформ». Назва
об’єкта оцінки: вбудовані приміщення будівлі пожежної частини (літ. А) загальною
площею 122,2 м2 за адресою: Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Бажанського, 1,
що обліковуються на балансі 5 ДПРЧ Управління ДСНС України у Чернівецькій області. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання
робіт з оцінки: 1 725,00 грн та 5 календарних днів.
3. Найменування суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Оцінка – Інформ». Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення гаража (1-14) площею 85,5 м2 будівлі
пожежної частини (літ. А); вбудоване приміщення колишньої лазні (літ. Б) площею
33,6 м2; прибудоване приміщення гаража (літ. В) площею 87,9 м2 за адресою:
Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Бажанського, 1, що обліковуються на балансі
5 ДПРЧ Управління ДСНС України у Чернівецькій області. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 1 725,00 грн та
5 календарних днів.

Адреса редакції:

(дополіграфічна підготовка)

Мета проведення оцінки

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 21 липня 2016 року
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Об’єкт оцінки – приміщення площею 26,70м2 за адресою: вул. Соборна,
36б, м. Шпола, Черкаська обл., що обліковуються на балансі Управління Державної
казначейської служби України у Шполянському районі Черкаської області. Платник
робіт з оцінки: Лип’янська сільська рада. Дата оцінки: 30.06.16. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін
виконання роботи – 5 календарних днів, вартість послуг – 1 550,00 грн.
2. Об’єкт оцінки – приміщення четвертого поверху чотириповерхової адмінбудівлі площею 20,3 м2 за адресою: бульв. Шевченка, 205, м.Черкаси, що обліковуються на балансі ДП «Черкаський НДІТЕІХП». Платник робіт з оцінки: ТОВ
«ЮНІВЕРС ЛОГІСТИКА». Дата оцінки: 30.06.16. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання роботи – 5 календарних днів, вартість послуг – 1 500,00 грн.
3. Об’єкт оцінки – приміщення першого поверху чотириповерхової адмінбудівлі
площею 20,2 м2 за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, що обліковуються
на балансі ДП «Черкаський НДІТЕІХП». Платник робіт з оцінки: ПП «Фірма «МОНОЛІТ». Дата оцінки: 30.06.16. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 1 500,00 грн.
4. Об’єкт оцінки – частина приміщення вестибуля на першому поверсі навчального корпусу № 1 площею 9,0 м2 за адресою: бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси,
що обліковується на балансі Черкаського державного технологічного університету.
Платник робіт з оцінки: ФОП Лега Наталія Юріївна. Дата оцінки: 30.06.16. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна».
Термін виконання роботи – 5 календарних днів, вартість послуг – 1 600,00 грн.
5. Об’єкт оцінки – частина нежитлового приміщення загальною площею 98,9 м2
та гараж загальною площею 21,0 м2 за адресою: приміщення – вул. Грушевського, 3, м. Горподище, гараж – площа Миру, 6, м. Городище, Черкаська обл., що
обліковуються на балансі Державної фінансової інспекції в Черкаській області.
Платник робіт з оцінки: Виконавчий комітет Городищенської міської ради. Дата
оцінки: 30.06.16. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання роботи – 5 календарних днів, вартість послуг – 1 600,00 грн.
6. Об’єкт оцінки – частина приміщення адміністративної будівлі площею 1,0 м2
за адресою: вул. Холодноярська, 1, с. Косарі, Кам’янський р-н, Черкаська обл., що
обліковуються на балансі ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укрсоцбанк». Дата оцінки: 30.06.16. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна».
Термін виконання роботи – 5 календарних днів, вартість послуг – 1 600,00 грн.
7. Об’єкт оцінки – нежитлове приміщення першого поверху двоповерхової цегляної
будівлі загальною площею 22,4 м2 за адресою: вул. Леніна,12, с. Ротмистрівка, Смілянський р-н, Черкаська обл., що обліковується на балансі ЧД УДППЗ «Укрпошта». Платник
робіт з оцінки: ПАТ «Державний ощадний банк України». Дата оцінки: 29.05.16. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін
виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 1 700,00 грн.
8. Об’єкт оцінки – частина нежитлового приміщення першого зв’якової в будівлі посту електричної централізації залізничної станції Кононівка площею 1,0 м2
за адресою: вул. Привокзальна, 12 с. Кононівка, Драбівський р-н, Черкаська обл.,
що обліковується на балансі ВП «Киівського будівельно-монтажного експлуатаційного управління» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська
залізниця». Платник робіт з оцінки: ТОВ «Локо Діджітал». Дата оцінки: 28.05.16.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо».
Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 1 720,00 грн.

Над номером працювали:
(видавнича підготовка)

2 000,00/4

35 Частина коридору першого поверху (зліва від входу) триповерхового учбового корпусу «Б» (інв. № 102001), частина коридору 3-го поверху в 5-поверховому учбовому корпусі «А» (інв.
№ 102002) (кафедра загальної гігієни та екології № 2) загальною площею 4,0 м2 що перебувають на балансі Харківського
національного медичного університету, за адресою: м.Харків,
просп. Науки, 4, 01896866, тел. 705-07-11
36 Нежитлове приміщення – кімн. 1 на 1-му поверсі одноповерхової будівлі мийки (інв. № 6) загальною площею 104,4 м2
за адресою: м. Харків, вул. Котлова, 218, що перебуває на
балансі ДП МОУ «Харківське управління механізації та будівництва», 24975516, тел. 712-88-41
37 Нежитлові приміщення – кімн. 1-9 на 1-му поверсі
5-поверхового квартирного житлового будинку загальною
площею 82,8 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 13, що перебувають на балансі Студентського містечка Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»,
23912896, тел. (057) 788-46-86, 788-45-41, 315-11-64
38 Нежитлове приміщення – кімн. 15 на 1-му поверсі 3-поверхової
будівлі учбового корпусу загальною площею 8,3 м2 за адресою:
м. Харків, Салтівське шосе, 123, що перебуває на балансі
Державного професійно-технічного навчального закладу «Харківське вище професійне училище будівництва», 02547843,
тел. (057) 738-21-04, 738-15-79
39 Нежитлові приміщення – кімн. 45, V, VI на 1-му поверсі
9-поверхової будівлі гуртожитку № 11 загальною площею
25,3 м2 за адресою: м. Харків, пров. Електроінструментальний,
6а, що перебувають на балансі Студентського містечка Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського
«ХАІ», 23912896, тел. (057) 788-46-86, 788-45-41, 315-11-64
40 Нежитлове приміщення (літ. «Б-3») за адресою: м. Харків,
вул. Сумська, 108, загальна площа 362,6 м2, об’єкт державної
власності, 30235298, тел. (050) 915-06-63

1 700,00/4

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

1 500,00/4

№
з/п

Вартість робіт /
строк виконання

Продовження таблиці

2 200,00/4

Переможець
конкурсу
ФОП
Сорокіна
І. М.
ФОП
Сорокіна
І. М.
ТОВ «Константа»

ФОП Мокров О. П.

ФОП Жаріхін
Ю. В.

ПФ «Бонс»

ПП «Аргумент»

ТОВ «СВК»

ФОП Дрозд
Ю. О.

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

ПП «Аргумент»

ФОП Дрозд
Ю. О.

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

ПП «Аргумент»

ПФ «Агентство
«СХІД»

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

ФОП Жаріхін
Ю. В.

ФОП Сорокіна І. М.

ФОП Мокров ФОП Сорокіна
О. П.
І. М.

Вартість робіт /
строк виконання
1 700,00/4 1 700,00/4
1 700,00/4
2 000,00/4
3 000,00/5
2 300,00/4
1 600,00/5
1 590,00/5
1 538,00/4
1 000,00/4
1 590,00/5
2 000,00/4
1 800,00/5

ФОП Дрозд
Ю. О.

29 Частина кімн. 120 та частина кімн. 121 на другому поверсі триповерхової будівлі їдальні (інв. № 086446, літ.Ъ-3)
(08571096.1.АААДИА936) загальною площею 123,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, що перебуває
на балансі Державної організації військова частина № 3017,
39309315, тел. 739-81-81
30 Нежитлове приміщення – кімн. 40 на 4-му поверсі 6-поверхової
будівлі головного учбового корпусу ХНМУ, пам’ятка архітектури,
загальною площею 14,3 м2 за адресою: м. Харків, просп. Науки,
4, що перебуває на балансі Харківського національного медичного університету, 01896866, тел. (057) 707-73-80, 700-41-32
31 Нежитлове приміщення – кімн. 39 на 1-му поверсі 5-поверхової
будівлі учбово-лабораторного корпусу загальною площею
18,4 м2 за адресою: м. Харків, просп. Науки, 4, що перебуває
на балансі Харківського національного медичного університету,
01896866, тел. (057) 707-73-80, 700-41-32
32 Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі одноповерхової будівлі сховища № 6 загальною площею 250,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3, що перебуває на балансі ДП
МОУ Харківська контора матеріально-технічного забезпечення,
08162096, тел. (057) 370-38-63
33 Нежитлові приміщення – кімн. 5, 6, 28 на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі клубного блоку загальною площею
318,9 м2 за адресою: м. Харків, просп. Перемоги, 55, що перебувають на балансі ДВНЗ «Університет банківської справи»,
34716922, тел. (044) 462-53-41, 462-53-05
34 Нежитлові приміщення в частині будівлі ливарного цеху, інв.
№ 200, загальною площею 350,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Залютинська, 6, що перебувають на балансі ДП «Харківський механічний завод», 08248877, тел. 783-63-01

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

ФОП Жаріхін
Ю. В.

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

ПП «Аргумент»

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

ПП «Аргумент»

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

ФОП Мокров
О. П.

ФОП Дрозд
Ю. О.
ФОП Мокров
О. П.
ФОП Сорокіна
І. М.

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

ПП «Аргумент»

Переможець
конкурсу
ФОП Дрозд Ю. О.
ПФ «Агентство
«СХІД»

1 700,00/4
1 200,00/5
2 500,00/4
1 590,00/5
1 200,00/4

Мета проведення оцінки

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду

ФОП Дрозд
Ю. О.

7 Нежитлове приміщення – кімн. 53 у підвалі 12-поверхвої
будівлі виробничого корпусу загальною площею 120,5 м2
за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21а, що перебуває на
балансі ДП УДПІ «УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ», 02497980, тел. (057)
701-07-30, 701-07-29
8 Одноповерхова будівля тельферної естакади загальною площею 292,4 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н,
с. Солоницівка, пров. Пушкіна, 17, що перебуває на балансі
КП «Південукргеологія», 01432150, тел. (0562) 32-37-43, (056)
370-16-35

ПАТ ДАК «НаціоФОП Сорокі- ФОП Мокров
нальна мережа аукна І. М.
О. П.
ціонних центрів»

6 Нежитлове приміщення – кімн. 179 (механічна майстерня) на 1-му поверсі 13-поверхової будівлі лабораторноконструкторського корпусу загальною площею 37,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 168, що перебуває на балансі
ДП науково-дослідний і проектний інститут «СОЮЗ», 14309830,
тел. (0572) 51-40-66, 52-70-15

1 950,00/4

1 Нежитлові приміщення – кімн. 31, 32, 33 на 2-му поверсі
11-поверхової будівлі інженерно-лабораторного корпусу
загальною площею 16,6 м2 за адресою: м. Харків, Червоношкільна набережна, 2, що перебувають на балансі Державного
проектно-вишукувального та науково-дослідного інституту
«УКРЕНЕРГОМЕРЕЖПРОЕКТ», 00114092, тел. (057) 759-97-06,
732-52-61, 732-80-71
2 Частини стін у кімн. 6 (S = 0,25 м2), 7 (S = 0,25 м2), 8 (S =
0,25 м2), 10 (S = 0,25 м2) у підвалі 6-поверхової будівлі гуртожитку № 8 загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Динамівська, 4, що перебувають на балансі Національного
юридичного університету імені Ярослав Мудрого, 02071139,
тел. (057) 704-92-93, 704-11-71
3 Нежитлові приміщення – кімн. 1-10,1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15,
1-36 на 1-му поверсі одноповерхового адміністративного будинку
загальною площею 52,2 м2 за адресою: Харківська обл., м. Люботин, вул. Слобожанська, 5, що перебувають на балансі Управління
Державної казначейської служби України у м. Люботині Харківської
області, 38008949, тел. (057) 741-13-51, 741-18-09
4 Нежитлове приміщення – кімн. 708 на 1-му поверсі 4-поверхової адміністративної будівлі (літ. Б-4), інв.
№ 10300005, загальною площею 13,5 м2 за адресою: м. Харків,
вул.Шевченка, 26, що перебуває на балансі Управління Державтоінспекції ГУМВС України в Харківській області, 14319053,
тел.707-35-11, 707-93-74
5 Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі двоповерхової громадської – кімн. 23, 32, 33, 34 будівлі (літ. «А-2»)
загальною площею 98,6 м2 за адресою: м.Харків, Ковтуна,
21, що перебуває на балансі ДП «Завод ім. В.О. Малишева»,
14315629, тел. 737-69-89

1 770,00/5

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

1 700,00/4

№
з/п

Вартість робіт /
строк виконання

Замовник оцінки: РВ ФДМУ по Харківській області. Платник оцінки: РВ ФДМУ
по Харківській області. Переможець – ТОВ «АГ Ріелті». Строк виконання робіт – 5
днів. Вартість робіт – 350,00 грн.
II. Об’ єкти оренди.

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду

1 700,00/5

5

3 000,00/5

Визначення вартості
об’єкта для відчуження
шляхом продажу на
конкурсних засадах

3 000,00/5

61024,
м. Харків,
вул. Гуданова, 18

Термін
виконання
Мета проведеня оцінки робіт,
календарних днів

3 000,00/5

1 РВ ФДМУ по Хар- Автомобіль Skoda Octavia
ківській області, тип Т3 , гос. № 10030 ХК,
тел. 704-16-98
инв. № 10510003, рік випуску 1998

Місцезнахдження
(індекс,
адреса)

3 000,00/5

Найменування об’єкта
оцінки

1 600,00/5

Балансоутримувач

22 Нежитлові приміщення 1-го поверху – кімн. 1, 2, 16, 22а,13
(площею 82,9 м2), 1/5 частина місць загального користування – кімн. 15, 21, 22 (5,7 м2), нежитлові приміщення 2-го
поверху – кімн. 32, 33 (23,0 м2), 1/5 частина місць загального користування – кімн. 31, 54 (8,3 м2) та нежитлові приміщення підвалу – кімн. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 (66,1 м2) в різноповерховій
(2-4 поверхи) громадській будівлі (інв. № 70639, літ. «Д-4» за техпаспортом) загальною площею 186,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Дерев’янка, 19а, що перебувають на балансі Харківського
державного авіаційного підприємства, 14308894, тел. 700-34-39
23 Нежитлові приміщення одноповерхової будівлі пошти (інв.
№ 1400016) загальною площею 31,2 м2 за адресою: Харківська
обл., Ізюмський р-н, с. Іванчуківка, вул. Шкільна, 1, що перебувають на балансі Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта»,
22721970, тел. 712-46-43
24 Нежитлові приміщення одноповерхової будівлі пошти (інв.
№ 0200009) загальною площею 16,3 м2 за адресою: Харківська
обл., Барвінківський р-н, с. Грушеваха, вул. Миру, 14, що перебувають на балансі Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта»,
22721970, тел. 712-46-43
25 Нежитлові приміщення одноповерхової будівлі пошти (інв.
№ 0200006) загальною площею12,0 м2 за адресою: Харківська
обл., Барвінківський р-н, с. Богодарово, вул. Миру, 17, що перебувають на балансі Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта»,
22721970, тел. 712-46-43
26 Нежитлові приміщення одноповерхової будівлі пошти (інв.
№ 0200011) загальною площею 39,6 м2 за адресою: Харківська
обл., Барвінківський р-н, с. Подол’є, вул. Рощанова, 5, що перебувають на балансі Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта»,
22721970, тел. 712-46-43
27 Частина площі даху п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 15
(інв. № 1032000365) загальною площею 40,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Спортивна, 9, що перебуває на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний
інститут», 02071180, тел. 707-66-00
28 Нежитлові приміщення на 1-му поверсі – 710,6 м2, на другому
поверсі – 83,95 м2 в частині будівлі ливарного цеху (інв. № 200)
загальною площею 794,55 м2 за адресою: м. Харків, вул. Залютинська, 6, що перебувають на балансі ДП «Харківський
механічний завод», 08248877, тел. 783-63-01

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду

2 500,00/4

№
з/п

31.07.2016 Дата оцінки

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 21.07.2016
І. Об’єкти відчуження.

Мета проведення оцінки

1 600,00/5

5
5
5
5
5

21 Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі двоповерхової будівлі пральні (літ. АЕ-2), інв. № 000529, загальною
площею 288,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська,
126, що перебуває на балансі ДП «Завод ім. В. О. Малишева»,
14315629, тел. 737-69-89

2 040,00/5

1 080,00
1 100,00
880,00
1 180,00
980,00

2

1 Приміщення площею 128,0 м адмінбудівлі, що обліковуються на ба- ТОВ «Інвеслансі Головного управління статистики в Івано-Франківській області, тиційна група
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6. Мета проведення «Захід»
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
укладення договору оренди
2
2 Приміщення площею 6,0 м будівлі, що обліковується на балансі
ТзОВ «ЕкаІвано-Франківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: ІваноЗахід»
Франківська обл., смт Верховина, вул. І. Франка, 6. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
укладення договору оренди
3 Частина приміщення першого поверху адміністративного корпусу 6А заТОВ «Інвес2
гальною площею 2,0 м , що обліковується на балансі державного підприєм- тиційна група
ства «Виробниче об’єднання «Карпати», за адресою: м. Івано-Франківськ, «Захід»
вул. Галицька, 201. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
2
4 Приміщення загальною площею 50,8 м на першому поверсі адмінбу- ФОП
дівлі, що обліковується на балансі Івано-Франківської дирекції УДППЗ Тарнопольський
«Укрпошта», за адресою: Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, Анатолій Пилисмт Перегінське, вул. Січових Стрільців, 10. Мета проведення неза- пович
лежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
2
5 Частина даху адміністративного корпусу 6А загальною площею 2,0 м , ФОП Тарнощо обліковується на балансі державного підприємства «Виробниче
польський
об’єднання «Карпати», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, Анатолій Пили201. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартос- пович
ті об’єкта оренди для продовження договору оренди

9 Одноповерхова будівля зварювального цеху загальною площею
54,6 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Солоницівка, пров. Пушкіна, 17, що перебуває на балансі КП «Південукргеологія», 01432150, тел. (0562) 32-37-43, (056) 370-16-35
10 Одноповерхова будівля классу навчального з КТП загальною
площею 97,5 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, с.
Солоницівка, пров. Пушкіна, 17, що перебуває на балансі КП «Південукргеологія», 01432150, тел. (0562) 32-37-43, (056) 370-16-35
11 Нежитлове приміщення – кімн. 40 на 1-му поверсі 9-поверхової
будівлі гуртожитку № 1 загальною площею 33,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Переможна, 23, що перебуває на балансі
Харківської державної академії фізичної культури, 02928261,
тел. (057) 705-23-01
12 Нежитлові приміщення – кім. 6а, 48 та частина коридору № 13
(S = 9,62 м2) на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі учбового корпусу загальною площею 39,52 м2 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 99, що перебуваютьна балансі Харківської державної академії
фізичної культури, 02928261, тел. (057) 705-23-01
13 Нежитлові приміщення – кімн. 3 (S = 18,6 м2), кімн. 4 (S = 24,8 м2)
та тамбур № I (S = 3,2 м2) на 1-му поверсі 2-поверхового адміністративного будинку загальною площею 46,6 м2 за адресою:
Харківська обл., м. Куп’янськ, смт Куп’янськ-Вузловий, пл. Радянська, 28, що перебувають на балансі Харківського відокремленого підрозділу Державної установи «Лабораторний центр на
залізничному транспорті Держсанепідслужби України», 38547573,
тел. (057) 724-48-28, 712-20-56, 724-25-70
14 Нежитлові приміщення – кімн. 23 – магазин непродовольчих
товарів площею 33,6 м2 та кімн. 11,12, 13, 14, 21, 22 (1/3) 19 –
склад площею 81,7 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі
інженерного корпусу, інв. № 213101, «А-3», загальною площею
115,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 12, що перебувають на балансі ДП «Український державний науково-дослідний
вуглехімічний інститут (УХІН)», 00190443, тел. 704-13-18
15 Нежитлові приміщення – кімн. 4-11, 4-12, 4-12а, 4-12б, 4-14,
V їдальні першого поверху п’ятиповерхового 2-го учбового
корпусу (інв. № 002) загальною площею 58,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Дмитрівська, 26, що перебувають на балансі
Харківського ордена «Знак Пошани» електромеханічного технікуму транспортного будівництва, 01393119, тел. 712-47-85
16 Нежитлові приміщення – кімн. 38 на 5-му поверсі
6-поверхового навчально-адміністративного корпусу (інв.
№ 10310001, літ. «А-6») загальною площею 8,9 м2 за адресою:
м. Харків, просп. Московський, 75, що перебуває на балансі
Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові
України, 23322597, тел. 732-32-66
17 Частина нежитлового приміщення на першому поверсі шестиповерхової будівлі адміністративного корпусу № 82 загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Григорія Рудика, 8, що перебуває на балансі Державного науково-виробничого підприємства
«Об’єднання Комунар», 14308730, тел. 707-01-72, 702-99-82
18 Частина нежитлового приміщення – кімн. 10 на 3-му поверсі
5-поверхової будівлі адміністративного корпусу (літ. «В-5»)
загальною площею 6,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 25, що перебуває на балансі Державної установи «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії»
(НІОХІМ), 209740, тел. 700-01-23
19 Нежитлове приміщення – кімн. 5 на першому поверсі 12поверхової будівлі виробничого корпусу загальною площею 5,9 м2
за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21а, що перебуває на балансі
Державного підприємства Українського державного проектного
інституту «Укрміськбудпроект», 02497980, тел. 701-07-30
20 Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі одноповерхової громадської будівлі кімн.1-37,1-39,1-40-:-1-49, (літ.А-1),
інв. № 100182, загальною площею 146,1 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Ньютона, 6а, що перебуває на балансі ДП «Завод ім. В.О. Малишева», 14315629, тел. 737-69-89

2 040,00/5

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

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

1 770,00/5

Найменування/
ПІБ суб’єкта
оціночної діяльності – переможця конкурсу

№
з/п

2 040,00/5

№
з/п

Вартість виконання робіт, грн
Строк виконання робіт, 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 20.07.2016

Продовження таблиці

2 200,00/4

5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
частині майданчика площею 12,21 м2, що перебуває на балансі Виробничого
підрозділу – Житомирська дистанція колії РФ «Південно-Західна залізниця» ПАТ
«Українська залізниця», за адресою: Житомирська обл., Ємільчинський р-н, дільниця Коростень-Шепетівка, перегін Уборть – Рихальська 309 км, ПК 5 в смузі полоси
відводу залізниці (вартість виконання робіт – 1 500,00 грн., строк виконання робіт – 5
календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
частині нежитлових приміщень зв’язкової в будівлі поста ЕЦ станції Ірша площею
1,0 м2, що перебуває на балансі Виробничого підрозділу – Коростенське будівельномонтажне експлуатаційне управління № 4 РФ «Південно-Західна залізниця» ПАТ
«Українська залізниця», за адресою: Житомирська обл., Радомишльський р-н, с. Ірша,
вул. Привокзальна, 24 (вартість виконання робіт – 1 500,00 грн., строк виконання робіт – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
частині нежитлових приміщень зв’язкової в будівлі поста ЕЦ станції Яблунець
площею 1,0 м2, що перебуває на балансі Коростенське будівельно-монтажне експлуатаційне управління № 4 РФ «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська
залізниця», за адресою: Житомирська обл., Ємільчинський р-н, станція Яблунець
(вартість виконання робіт – 1 500,00 грн., строк виконання робіт – 5 календарних
днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
частині нежитлових приміщень зв’язкової в будівлі поста ЕЦ станції Вершниця
площею 1,0 м2, що перебуває на балансі Коростенське будівельно-монтажне експлуатаційне управління № 4 РФ «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Вершниця,
вул. Залізнична, 1а (вартість виконання робіт – 1 500,00 грн, строк виконання робіт – 5
календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
частині нежитлових приміщень зв’язкової в будівлі поста ЕЦ станції Радуліно
площею 1,0 м2, що перебуває на балансі Коростенське будівельно-монтажне експлуатаційне управління № 4 РФ «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», за адресою: Житомирська обл., Баранівський р-н, с. Дубрівка (вартість
виконання робіт – 1 500,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів); мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди.
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