Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 103 (1019)
Засновано у вересні 1993 року
продаж об’єктів групи Д
Фельдшерсько-акушерський пункт разом із земельною ділянкою за адресою:
Житомирська обл, Брусилівський р-н, с. Осівці, вул Центральна, 1Д/1. Земельна
ділянка загальною площею 0,2500 га, кадастровий номер 1820983601:01:002:0560,
цільове призначення – для будівництва і обслуговування будівель закладів охорони
та соціальної допомоги. Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, за 190 627,20 грн, у т. ч. ПДВ – 31 771,20 грн (ціна продажу
об’єкта незавершеного будівництва – 120 757,20 грн, у т. ч. ПДВ – 20 126,20 грн,
ціна продажу земельної ділянки – 69 870,00 грн, у т. ч. ПДВ – 11 645,00 грн).
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Засновник і видавець –
Фонд державного майна України
Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437
У Фонді державного майна України
за номером телефону
(044) 254-29-76 працює гаряча лінія
передплата – 2017
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Необхідні дані Ви знайдете в Каталозі видань України на 2017 рік, с. 105
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Продаж об’єктів групи А

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Житомирська область

Продаж пакетів акцій
на фондовій біржі

26 грудня 2016 р.

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

Нежитлові приміщення № 32, 33 у підвалі та на 1-му поверсі житлового будинку
загальною площею 105,5 м2 за адресою: м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, 22
(вул. Чкалова). Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь
в аукціоні в електронній формі, за 1 182 318,00 грн, у т. ч. ПДВ – 197 053, 00 грн.
Нежитлове приміщення № 64 на 1-му поверсі житлового будинку загальною
площею 101,8 м2 за адресою: м. Дніпро, вул. Мандриківська, 147. Приватизовано
фізичною особою – підприємцем, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в
електронній формі, за 910 458, 00 грн, у т. ч. ПДВ – 151 743, 00 грн.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта приватизації
Назва об’єкта: нежитлові приміщення № 1, 26 на 1-му поверсі житлового будинку загальною площею 91,7 м2.
Адреса об’єкта: м. Дніпро, просп. С. Нігояна, 23.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 05793181, КВП «Дніпропетровський комбайновий завод» за адресою: 49047, м. Дніпро, вул. Ударників, 27.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою нежитлові приміщення
№ 1, 26 на 1-му поверсі житлового будинку літ. А-5 загальною площею 91,7 м2,
ґанок літ. а. Рік побудови – 1955. На теперішній час об’єкт використовується як
перукарня. Технічний стан об’єкта добрий, внутрішнє оздоблення – зроблено високоякісний ремонт. До приміщення підведені основні комунікації.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 738 460,00 грн, ПДВ – 147 692,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 886 152,00 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил по утриманню об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; подальше
відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового
власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням у порядку, що затверджується ФДМУ; 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 передання.
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 88 615, 20 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 – нежитлові приміщення № 1, 26, розташовані на 1-му
поверсі житлового будинку, загальною площею 91,7 м2, що знаходяться за адресою: м. Дніпро, просп. С. Нігояна, 23).
Кінцевий термін прийманн заяв для участі в аукціоні – 16 січня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (https://torgi.tbe.com.ua) 20 січня 2017 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.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська»
(https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, просп. Пушкіна, 49) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за конкурсом з відкритістю пропонування ціни
за принципом аукціону єдиного майнового комплексу державного
підприємства «Український державний науково-технічний
центр антикризових технологій в промисловості»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Український
державний науково-технічний центр антикризових технологій в промисловості».
Місцезнаходження об’єкта: Київська обл., м. Вишгород, вул. Межигірського
Спаса, 6.
Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять: основний проектно-виробничий корпус – 8 540,8 м2 (в будівлі частина приміщень була
відчужена), котельня – 64,0 м2, транспортні засоби – 6 одиниць, інше майно.
Предметом діяльності підприємства є:
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих
і технічних наук.
71.11 Діяльність у сфері архітектури.
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.
71.20 Технічні випробування та дослідження.
41.10 Організація будівництва та будівель.
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
Відомості про земельну ділянку: 0,9839 га згідно з попереднім кадастровим
планом.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на
території підприємства не утворюються і не зберігаються.

Основні показники діяльності підприємства
зареєстрований (пайовий) капітал станом на 31.07.2016 – 6 431 тис. грн
№ з/п
Найменування показника
2013 рік
2014 рік
2015 рік 9 міс. 2016 р.
1 Обсяг реалізованої продукції, тис. грн
1317
1219
1415
809
2 Балансовий прибуток, тис. грн
-1099
-1185
-1507
-1985
3 Величина чистого прибутку, тис. грн
-977
-86
-322
-478
4 Рентабельність, %
-74,2
-7,1
-22,8
-59,1
5 Вартість активів, тис. грн
6202
6158
6315
5848
6 Вартість власного капіталу, тис.грн
5332
5246
4924
4446
7 Дебіторська заборгованість, тис. грн
89
178
319
190
8 Кредиторська заборгованість, тис.грн
870
912
1391
1402
Кількість та склад робочих місць станом на 01.10.2016:
Директор
1
Заступник директора
2
Головний бухгалтер
1
Спеціалісти
5
Службовці
5
Основні робочі
1
МОП
3
Кількість працюючих – 13 осіб.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг)
№ з/п
Найменування робіт, послуг
2013 рік
2014 рік
2015 рік
9 міс. 2016 р.
1
Експлуатаційні послуги
1247
1197
1408
801
2
Правові послуги
44
17
7
8
3
Інформаційні послуги
26
–
–
–
4
Транспортні послуги
–
5
–
–
Початкова ціна з урахуванням ПДВ становить 52 862 400 грн (п’ятдесят
два мільйони вісімсот шістдесят дві тисячі чотириста гривень 00 коп.),
у т. ч. ПДВ становить 8 810 400 грн (вісім мільйонів вісімсот десять тисяч чотириста гривень 00 коп.).
Умови продажу:
1. Збереження основного виду діяльності протягом 1 року.
2. Покупець є правонаступником усіх прав та обов’язків державного підприємства.
3. Не пізніше ніж через 30 днів після переходу права власності на об’єкт приватизації та набуття статусу правонаступника державного підприємства погашення
кредиторської заборгованості підприємства як боржника в межах провадження у
справі № 911/1368/15 про банкрутство, порушеного господарським судом Київської області ухвалою від 21.04.2015.
4. В межах встановлених строків виконання зобов’язань, але не пізніше двох місяців після переходу права власності на об’єкт приватизації, погашення кредиторської
заборгованості підприємства у повному обсязі перед контрагентами та бюджетом.
5. Не пізніше ніж через 30 днів після переходу права власності на об’єкт приватизації погашення простроченої заборгованості із заробітної плати та соціальних
виплат перед працівниками підприємства у сумі, яка складеться на момент переходу права власності на об’єкт приватизації.
6. Недопущення виникнення податкового боргу та простроченої кредиторської
заборгованості, в тому числі зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне страхування.
7. Недопущення виникнення простроченої заборгованості перед працівниками
підприємства із заробітної плати та з інших виплат.
8. Недопущення звільнення працівників майнового комплексу з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту
6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачено звільнення на підставі пунктів 3,
4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України)
протягом шести місяців від дня переходу права власності на єдиний майновий
комплекс державного підприємства.
9. Забезпечення безпечних, нешкідливих умов праці та дотримання санітарних норм, правил протипожежної безпеки та цивільного захисту згідно з чинним
законодавством України.
10. Забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами Колективного договору державного підприємства, прийнятого загальними зборами
трудового колективу від 23.01.2014, та трудового законодавства.
11. Неперешкоджання працівникам Фонду державного майна України у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.
12. Заборона на відчуження та передачу в оренду єдиного майнового комплексу іншим юридичним та фізичним особам без збереження умов, на яких він
був придбаний.
13. Подальше відчуження майнового комплексу та/або передача його в заставу
до повного виконання зобов’язань за договором купівлі-продажу здійснюється виключно за згодою Фонду державного майна України , яка надається відповідно до
порядку, встановленого Фондом державного майна України та законодавством,
із збереженням для нового власника зобов’язань покупця, що були передбачені
договором купівлі-продажу єдиного майнового комплексу.
14. Строк дії зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, становить п’ять років з дня переходу права власності на єдиний
майновий комплекс.
На покупців об’єкта приватизації поширюються обмеження, визначені частиною
першою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
Для участі у конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону
учасник подає:
заяву на участь у конкурсі в порядку та за формою, що встановлені наказом
ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зі змінами; бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’єкта приватизації; конкурсну пропозицію ціни (у запечатаному непрозорому конверті).
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та платежі за об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37183500900028. Одержувач: Фонд державного
майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
код за ЄДРПОУ 00032945.
Грошові кошти в розмірі 5 286 240,00 грн (п’ять мільйонів двісті вісімдесят шість
тисяч двісті сорок гривень), що становить 10 % початкової ціни об’єкта, вносяться на рахунок № 37316021000058. Одержувач: Фонд державного майна України,
Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ
00032945. Призначення платежу: «10 % початкової ціни об’єкта приватизації для
участі у конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу
єдиного майнового комплексу державного підприємства «Український державний
науково-технічний центр антикризових технологій в промисловості» без ПДВ».
Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону проводиться
відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств
(малу приватизацію)», Порядку продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за
конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, затвердженого
наказом ФДМУ від 02 квітня 2012 року № 439, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2012 року за № 753/21055, зі змінами.
Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відбудеться 27 січня 2017 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Генерала
Алмазова, 18/9, Фонд державного майна України, кімн. 303.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону – 19 січня 2017 року.
Заяви на участь в конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом
аукціону приймаються за адресою: Фонд державного майна України, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/7, 7-й поверх, кімн. 721/3, понеділок – четвер з 9.30
до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні з 9.30 до 15.00. Телефони для довідок:
(044) 200-34-08, (044) 284-52-40.
Ознайомитися з об’єктом продажу можна за місцем його розташування
за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Межигірського Спаса, 6. Для ознайомлення з об’єктом необхідно звернутися до Фонду державного майна України
за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, 7-й поверх, кімн. 721/3 в робочі
дні з 10.00 до 15.00. Телефони для довідок: (044) 200-34-08, (044) 284-52-40.
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ФДМУ – 25 років

Продаж об’єктів групи Е
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-35-29
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж державного пакета акцій
у статутному капіталі приватного акціонерного
товариства «Тюмень-Медико-Сміла» на аукціоні
Найменування: державний пакет акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Тюмень-Медико-Сміла» у кількості 2 558 561 шт., що становить 38,02 % статутного капіталу товариства.
Місцезнаходження: 20708, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Мазура, 24/4, тел./
факс: (04733) 4-33-54.
Код за ЄДРПОУ 31982410.
Розмір статутного капіталу: 6 729 095,00 гривень.
Основний вид діяльності (за КВЕД): 32.50 виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів.
Номінальна вартість пакета акцій: 2 558 561 (два мільйони п’ятсот п’ятдесят
вісім тисяч п’ятсот шістдесят одна) гривня.
Початкова ціна продажу пакета акцій: 3 866 944 (три мільйони вісімсот
шістдесят шість тисяч дев’ятсот сорок чотири) гривні.
Площа земельної ділянки, на якій розташоване господарське товариство:
1,4375 га (оренда, термін дії договору до 01.11.51).
Місце розташування земельної ділянки: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Мазура, 24/4.
Засоби платежу: грошові кошти.
Показники економічної діяльності за останні три роки
Показник
2013 р.
2014 р.
2015 р.
Баланс активів і пасивів, тис. грн
9 000
8 811
11 757
Рентабельність, %
–
–
–
Вартість власного капіталу, тис. грн
- 9 742
- 15 645
- 19 157
Чистий прибуток (збиток), тис. грн
- 1 103
- 4 846
- 4 490
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн
5 112
6 516
8 141
Показники господарської діяльності станом на 30 вересня 2016 року
Показник
Значення показника
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
35
Балансова вартість основних фондів, тис. грн
6 851
Знос основних фондів, тис. грн (% від осно48
вних фондів)
Дебіторська заборгованість, тис. грн
125
Кредиторська заборгованість, тис. грн
31 387
Обсяги викидів та скидів забруднюючих реЗа 9 місяців 2016 року:
човин у навколишнє природне середовище,
обсяги викидів: азоту оксид – 0,087; вуглецю окис –
утворення і розміщення відходів, стан земельної 0,016; етилену оксид – 0,01, кислоти ортофосфорділянки, природоохоронного обладнання та спо- ної – 0,002; натрію гідрооксид – 0,001; двоокису
руд, інформація про сплату екологічних зборів вуглецю – 46,566.
та платежів (у разі їх наявності):
Сплачено екологічний збір у розмірі 254,20 грн.
Утилізація відходів: етиленгліколь – 1000 кг; папір –
682 кг;сплачено за утилізацію відходів 2 844,72 грн.
Умови аукціону.
Аукціон з продажу державного пакета акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Тюмень-Медико-Сміла» (далі – аукціон) буде
проведено у Фонді державного майна України 20 січня 2017 року об 11.00
за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, к. 303 (3-й поверх).
Реєстрація учасників аукціону буде проводитись у день проведення аукціону
з 10.00 до 10.50 за місцем проведення аукціону.
В аукціоні мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації згідно із статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
До участі в аукціоні не допускаються юридичні особи та фізичні особи, визначені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
майна», а саме:
юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є
держава Україна; юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток,
паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент
держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава,
визнана Верховною Радою України державою-агресором; органи державної влади;
працівники державних органів приватизації; державні господарські об’єднання,
державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні
компанії та підприємства; особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон
визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн,
що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним
шляхом; особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб,
кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій
частині, або є пов’язаними особами таких осіб; юридичні особи чи пов’язані з ними
особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України державоюагресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства;
фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, визнаної
Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано
санкції відповідно до законодавства.
Також не допускаються до участі в аукціоні особи, щодо яких застосовані
санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня 2015 року
№ 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), Указу Президента України
від 17 жовтня 2016 року № 467/2016, яким було введено в дію рішення Ради націо
нальної безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року «Про застосування
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій),
та Закону України «Про санкції».
Аукціон буде проводитися відповідно до Порядку здійснення підготовки до
приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах
господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або за її межами, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 22 травня 2012 року № 723 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 12 червня 2012 року за № 937/21249 (далі – Порядок).
Заява на участь в аукціоні (три примірники) за встановленою формою (додаток до Порядку) та документи, що додаються до заяви, подаються до Фонду державного майна України за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9
(поштою або у скриньку для вхідної кореспонденції на першому поверсі Фонду
державного майна України).
Кінцевий строк приймання заяв на участь в аукціоні – 16 січня 2017 року.
Разом із заявою на участь в аукціоні подаються: інформація про потенційних
покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні
об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) відповідно до Закону України «Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; для
потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану
декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних
покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.
Потенційні покупці – юридичні особи зобов’язані подати до державного органу
приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасників.
Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також
обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною третьою цієї статті,
покладається на покупця.
Згідно зі ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства» особа (особи, що
діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які
належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій товариства, зобов’язана не пізніше ніж за
30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати товариству письмове
повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення
здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, та
опублікування в офіційному друкованому органі.
Відповідно до ст. 186 Закону України «Про приватизацію державного майна»
у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції,
покупець зобов’язаний отримати дозвіл відповідного органу Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у
власність в інший спосіб чи отримання в управління акцій (часток, паїв) у розмірі,
що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому
органі управління відповідного суб’єкта господарювання. Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством
про захист економічної конкуренції.
Для участі в аукціоні потенційний покупець сплачує:
реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу державного
пакета акцій приватного акціонерного товариства «Тюмень-Медико-Сміла» у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить 17,00
(сімнадцять) грн, який вноситься на рахунок № 37183500900028 в Державній казначейській службі України м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945;
призначення платежу: реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з
продажу державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «ТюменьМедико-Сміла», одержувач – Фонд державного майна України;
грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни продажу державного пакета
акцій приватного акціонерного товариства «Тюмень-Медико-Сміла», що становить
відповідно 386 694,40 (триста вісімдесят шість тисяч шістсот дев’яносто чотири)
гривні 40 коп., які вносяться на рахунок № 37316021000058 в Державній казначейській службі України м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945,
призначення платежу: внесок грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни
продажу державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «ТюменьМедико-Сміла», одержувач – Фонд державного майна України.
Ознайомитися з приватним акціонерним товариством «Тюмень-Медико-Сміла»
можна у робочі дні за його місцезнаходженням: 20708, Черкаська обл., м. Сміла,
вул. Мазура, 24/4.
З питань реєстрації учасників аукціону звертатись до Фонду державного майна України, Управління конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту
приватизації за телефонами: (+38044) 200-35-29, 200-36-56, 200-32-29 у робочі дні
з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю та у передсвяткові дні – з 9.00 до 16.45).

26 грудня 2016 року

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж державного пакета акцій у статутному
капіталі приватного акціонерного товариства
«М’ясо-молочний комплекс «Сіверський» на аукціоні
Найменування: державний пакет акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «М’ясо-молочний комплекс «Сіверський» у кількості 3 815 300
штук, що становить 25 % статутного капіталу товариства.
Місцезнаходження: 16014, Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Чайкине, вул. Шевченка, 1а, тел./факс: (04658) 3-91-23.
Код за ЄДРПОУ 32883575.
Розмір статутного капіталу: 15 261 200,00 гривень.
Основний вид діяльності (за КВЕД): 10.13 виробництво м’яса та м’ясо-молочних
продуктів.
Номінальна вартість пакета акцій: 3 815 300 (три мільйони вісімсот п’ятнадцять
тисяч триста) гривень.
Початкова ціна продажу пакета акцій: 4 348 000,00 (чотири мільйони
триста сорок вісім тисяч) гривень.
Площа земельної ділянки, на якій розташоване господарське товариство: 5,3 га.
Місце розташування земельної ділянки: Чернігівська обл., Новгород-Сівер
ський р-н, с. Чайкине.
Засоби платежу: грошові кошти.
Показники економічної діяльності за останні три роки
Показник
Баланс активів і пасивів, тис. грн
Рентабельність, %
Вартість власного капіталу, тис. грн
Чистий прибуток (збиток), тис. грн
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн

2013 р.
12 349
–
11 532

2014 р.
12 137
–
10 472

2015 р.
11 994
–
9 821

52 979

39 819

13 478

Показники господарської діяльності станом на ІІІ квартал 2016 року
Показник
Значення показника
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
24
Балансова вартість основних фондів, тис. грн
4 332
Знос основних фондів, тис. грн (% від основних фондів)
445
Дебіторська заборгованість, тис. грн
184
Кредиторська заборгованість, тис. грн
2 133
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє при- За ІІІ квартал 2016 року:
родне середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної обсяги викидів становлять 74,5 т;
ділянки, природоохоронного обладнання та споруд, інформація про сплачено до бюджету 898,47 грн
сплату екологічних зборів та платежів (у разі їх наявності):
Умови аукціону.
Аукціон з продажу державного пакета акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «М’ясо-молочний комплекс «Сіверський»
(далі – аукціон) буде проведено у Фонді державного майна України 20 січня 2017 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9,
к. 303 (3-й поверх).
Реєстрація учасників аукціону буде проводитись у день проведення аукціону
з 10.00 до 10.50 за місцем проведення аукціону.
В аукціоні мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації згідно із статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
До участі в аукціоні не допускаються юридичні особи та фізичні особи, визначені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
майна», а саме:
юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є
держава Україна; юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток,
паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент
держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава,
визнана Верховною Радою України державою-агресором; органи державної влади;
працівники державних органів приватизації; державні господарські об’єднання,
державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні
компанії та підприємства; особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон
визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн,
що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним
шляхом; особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб,
кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій
частині, або є пов’язаними особами таких осіб; юридичні особи чи пов’язані з ними
особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України державоюагресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства;
фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, визнаної
Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано
санкції відповідно до законодавства.
Також не допускаються до участі в аукціоні особи, щодо яких застосовані
санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня 2015 року
№ 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), Указу Президента України
від 17 жовтня 2016 року № 467/2016, яким було введено в дію рішення Ради націо
нальної безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року «Про застосування
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
та Закону України «Про санкції».
Аукціон буде проводитися відповідно до Порядку здійснення підготовки до
приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах
господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або за її межами, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 22 травня 2012 року № 723 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 12 червня 2012 року за № 937/21249 (далі – Порядок).
Заява на участь в аукціоні (три примірники) за встановленою формою (додаток до Порядку) та документи, що додаються до заяви, подаються до Фонду державного майна України за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9
(поштою або у скриньку для вхідної кореспонденції на першому поверсі Фонду
державного майна України).
Кінцевий строк приймання заяв на участь в аукціоні – 16 січня 2017 року.
Разом із заявою на участь в аукціоні подаються: інформація про потенційних
покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих
бенефіціарних власників (контролерів) відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу
доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про
фінансово-майновий стан.
Потенційні покупці – юридичні особи зобов’язані подати до державного органу
приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасників.
Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також
обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною третьою цієї статті,
покладається на покупця.
Згідно зі ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства» особа (особи, що
діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які
належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій товариства, зобов’язана не пізніше ніж за
30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати товариству письмове
повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення
здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, та
опублікування в офіційному друкованому органі.
Відповідно до ст. 186 Закону України «Про приватизацію державного майна»
у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції,
покупець зобов’язаний отримати дозвіл відповідного органу Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у
власність в інший спосіб чи отримання в управління акцій (часток, паїв) у розмірі,
що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому
органі управління відповідного суб’єкта господарювання. Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством
про захист економічної конкуренції.
Для участі в аукціоні потенційний покупець сплачує:
реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу державного пакета
акцій приватного акціонерного товариства «М’ясо-молочний комплекс «Сіверський»
у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить 17,00
(сімнадцять) грн, який вноситься на рахунок № 37183500900028 в Державній казначейській службі України м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945;
призначення платежу: реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні
з продажу державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «М’ясомолочний комплекс «Сіверський», одержувач – Фонд державного майна України;
грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни продажу державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «М’ясо-молочний комплекс «Сіверський»,
що становить відповідно 434 800 (чотириста тридцять чотири тисячі вісімсот)
гривень, які вносяться на рахунок № 37316021000058 в Державній казначейській
службі України м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945,
призначення платежу: внесок грошових коштів у розмірі 10 % початкової
ціни продажу державного пакета акцій приватного акціонерного товариства
«М’ясо-молочний комплекс «Сіверський», одержувач – Фонд державного майна України.
Ознайомитися з приватним акціонерним товариством «М’ясо-молочний комплекс «Сіверський» можна у робочі дні за його місцезнаходженням: 16014, Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Чайкине, вул. Шевченка, 1а.
З питань реєстрації учасників аукціону звертатись до Фонду державного майна України, Управління конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту
приватизації за телефонами (+38044) 200-35-29, 200-36-56, 200-32-29 у робочі дні
з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю та у передсвяткові дні – з 9.00 до 16.45).

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж державної частки у статутному капіталі
спільного підприємства «КЕРАМНАДРА» у формі товариства
з обмеженою відповідальністю на аукціоні
Найменування: державна частка у статутному капіталі спільного підприємства
«КЕРАМНАДРА» у формі товариства з обмеженою відповідальністю, що становить
51 % статутного капіталу товариства.
Місцезнаходження: 90260, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво,
вул. Чіпі, 3, тел./факс (03141) 4-31-28.
Код за ЄДРПОУ 20449073.
Розмір статутного капіталу: 362 171,00 грн.
Основний вид діяльності (за КВЕД): 08.12 – добування піску, гравію, глин і
каоліну.
Номінальна вартість державної частки:184 707,00 (сто вісімдесят чотири тисячі сімсот сім) гривень.
Початкова ціна продажу державної частки: 11 825 615,00 (одинадцять
мільйонів вісімсот двадцять п’ять тисяч шістсот п’ятнадцять) гривень.
Площа земельної ділянки, на якій розташоване товариство: 1,09 га (договір оренди від 21.01.2002 на 15 років); 0, 41 га (договір оренди від 25.01.2010 на 15 років.
Місце розташування земельних ділянок: Закарпатська обл., Берегівський
р-н, с. Мужієво.
Засоби платежу: грошові кошти.
Показники економічної діяльності за останні три роки
Показник
2013 р.
2014 р.
2015 р.
Баланс активів і пасивів, тис. грн
4334,0
4440,0
5036,0
Рентабельність, %
–
–
–
Вартість власного капіталу, тис. грн
2560,0
3178,0
4337,0
Чистий прибуток (збиток), тис. грн
136,0
653,0
1326,0
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн
3619,0
5694,0
7907,0
Показники господарської діяльності станом на 30 вересня 2016 року
Показник
Значення показника
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
41
Балансова вартість основних фондів, тис. грн
2227,0
Знос основних фондів, тис. грн (% від основних
1874,0 (45%)
фондів)
Дебіторська заборгованість, тис. грн
391,0
Кредиторська заборгованість, тис. грн
522,0
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин За викиди забруднюючих речовин в атмосферне
у навколишнє природне середовище, утворення повітря стаціонарними джерелами – 0,021 тонн та
і розміщення відходів, стан земельної ділянки,
за розміщення відходів у спеціально відведених для
природоохоронного обладнання та споруд, інфор- цього місцях чи на об’єктах – 0,445 тонн, сплачено
мація про сплату екологічних зборів та платежів (у екологічний податок: за І кв. 2016 року – 118,67 грн,
разі їх наявності):
за ІІ кв. 2016 року – 151,51 грн.
Умови аукціону.
Аукціон з продажу державної частки у статутному капіталі спільного підприємства «КЕРАМНАДРА» у формі товариства з обмеженою відповідальністю (далі – СП «КЕРАМНАДРА») буде проведено у Фонді державного майна
України 15 лютого 2017 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Генерала
Алмазова, 18/9, к. 303 (3-й поверх).
Реєстрація учасників аукціону буде проводитись у день проведення аукціону
з 10.00 до 10.50 за місцем проведення аукціону.
В аукціоні мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
До участі в аукціоні не допускаються юридичні особи та фізичні особи, визначені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
майна», а саме:
юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є
держава Україна; юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток,
паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент
держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава,
визнана Верховною Радою України державою-агресором; органи державної влади;
працівники державних органів приватизації; державні господарські об’єднання,
державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні
компанії та підприємства; особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон
визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн,
що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним
шляхом; особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб,
кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій
частині, або є пов’язаними особами таких осіб; юридичні особи чи пов’язані з ними
особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України державоюагресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства;
фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, визнаної
Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано
санкції відповідно до законодавства.
Також не допускаються до участі в аукціоні особи, щодо яких застосовані
санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня 2015 року
№ 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), Указу Президента України
від 17 жовтня 2016 року № 467/2016, яким було введено в дію рішення Ради націо
нальної безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року «Про застосування
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
та Закону України «Про санкції».
Аукціон буде проводитися відповідно до Порядку здійснення підготовки до
приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах
господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або за її межами, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 22 травня 2012 року № 723 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 12 червня 2012 року за № 937/21249 (далі – Порядок).
Заява на участь в аукціоні (три примірники) за встановленою формою (додаток до Порядку) та документи, що додаються до заяви, подаються до Фонду державного майна України за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9
(поштою або у скриньку для вхідної кореспонденції на першому поверсі Фонду
державного майна України).
Кінцевий строк приймання заяв на участь в аукціоні – 9 лютого 2016 року.
Разом із заявою на участь в аукціоні подаються: інформація про потенційних
покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні
об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) відповідно до Закону України «Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; для
потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану
декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних
покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.
Потенційні покупці – юридичні особи зобов’язані подати до державного органу
приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасників.
Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також
обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною третьою цієї статті,
покладається на покупця.
Відповідно до ст. 186 Закону України «Про приватизацію державного майна»
у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції,
покупець зобов’язаний отримати дозвіл відповідного органу Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у
власність в інший спосіб чи отримання в управління акцій (часток, паїв) у розмірі,
що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому
органі управління відповідного суб’єкта господарювання. Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством
про захист економічної конкуренції.
До договору купівлі-продажу з переможцем аукціону будуть включені
зобов’язання щодо:
збереження основних видів діяльності СП «КЕРАМНАДРА» протягом не менше
ніж п’яти років (ст. 27 Закону України «Про приватизацію державного майна»);
недопущення звільнення працівників СП «КЕРАМНАДРА» з ініціативи покупця чи
уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством
передбачена можливість звільнення на підставі пунктів 2, 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41
Кодексу законів про працю України, протягом 6 місяців від дня переходу до нього права
власності (ст. 26 Закону України «Про приватизацію державного майна»);
проведення технічного переозброєння, модернізації виробництва відповідно до
програми, яка буде затверджена товариством не пізніше 01 червня 2017 року;
забезпечення соціальних гарантій працівникам товариства згідно з вимогами
колективного договору;
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства до користування об’єктом.
Для участі в аукціоні потенційний покупець сплачує:
реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу державної частки у статутному капіталі СП «КЕРАМНАДРА» у розмірі одного неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 (сімнадцять) грн, який вноситься
на рахунок № 37183500900028 в Державній казначейській службі України м. Києва,
МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945;
призначення платежу: реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з
продажу державної частки у статутному капіталі СП «КЕРАМНАДРА», одержувач –
Фонд державного майна України;
грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни продажу державної частки у
статутному капіталі СП «КЕРАМНАДРА», що становить відповідно 1 182 561,5 грн
(один мільйон сто вісімдесят дві тисячі п’ятсот шістдесят одна гривня 50 копійок),
які вносяться на рахунок № 37316021000058 в Державній казначейській службі
України м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945;
призначення платежу: внесок грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни
продажу державної частки у статутному капіталі СП «КЕРАМНАДРА», одержувач –
Фонд державного майна України.
Ознайомитися з СП «КЕРАМНАДРА» можна у робочі дні за його місцезнаходженням: 90260, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво, вул. Чіпі, 3.
З питань реєстрації учасників аукціону звертатись до Фонду державного майна України, Управління конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту
приватизації за телефонами (+38044) 200-35-29, 200-36-56, 200-32-29 у робочі дні
з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю та у передсвяткові дні – з 9.00 до 16.45).
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Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-32

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
приватизації – «Дитячий комбінат № 2 (63)» (недіючий)
Назва об’єкта: «Дитячий комбінат № 2 (63)» (недіючий).
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Південний, 9.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191000, Публічне акціонерне товариство
«Південний гірничо-збагачувальний комбінат» за адресою: 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг.
Призначення об’єкта: організація дозвілля дітей.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта входять: цегляна двоповерхова нежитлова будівля дитячого закладу літ. А-2 загальною площею 547,3
кв.м, цегляна господарська будівля літ. Ж загальною площею 77,2 кв.м, І – басейн,
ІІ – вимощення, № 1-3 – огорожа. Земельна ділянка під об’єкт окремо не відводилась. Рік вводу в експлуатацію – 1958. Потребує проведення капітального ремонту, посилення та відновлення експлуатаційних властивостей. Основні комунікації
в незадовільному стані.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 780 534,00 грн, ПДВ – 156 106,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 936 640,80 грн.
Умови продажу: використовувати за призначенням; можливе перепрофілювання об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства України з питань організації
дозвілля дітей; забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх технічних,
санітарних, протипожежних та інших правил по утриманню об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації,
покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством
України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх
виконанням у порядку, що затверджується ФДМУ; 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 передання.
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 на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 93 664,08 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 – «Дитячий комбінат № 2 (63)» (недіючий) за адресою:
Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, просп. Південний, 9).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 16 січня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» (http://www.utsb.kiev.ua) 20 січня 2017
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 (зі змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
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) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином
засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а також докази надсилання
цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до
17.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (056)
744-11-41.
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 загальною площею 144,3 кв.м, будівлю каси літ. Б, навіс літ. В, огорожа № 1-2,
замощення літ. І. Рік побудови – 1967. Земельна ділянка під об’єкт окремо не відводилась. 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
по утриманню 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 можливе лише
за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який
здійснює контроль за їх виконанням у порядку, що затверджується ФДМУ; 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 передння.
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 за адресою: Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 4б).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 16 січня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» (http://www.utsb.kiev.ua) 20 січня 2017
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 (зі змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
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) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином
засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а також докази надсилання
цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00
до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056)
744-11-41.

КОНКУРСИ З  відбору розробників документації із землеустрою
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення повторного конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу об’єкта
приватизації разом із земельною ділянкою
1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на
якій він розташований (визначення або уточнення меж земельної ділянки та погодження їх з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого
зразка; проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці;
внесення відомостей до бази даних Центру державного земельного кадастру; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку;
отримання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою та витягу з Державного земельного кадастру; підготовка інших матеріалів
та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності групи А – громадська будівля літ. А-1 (магазин-павільйон)
загальною площею 166,8 м2 разом із земельною ділянкою, за адресою: 39508,
Полтавська обл., Карлівський р-н, с-ще Михайлівське, вул. Горького, 5а.
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт
із землеустрою.
2. Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 04.08.2016
року № 1517 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що
підлягають приватизації» та наказ РВ ФДМУ від 22.09.2016 № 518 «Про приватизацію об’єкта державної власності групи А».
3. Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт
із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного
кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; документ, що
підтверджує встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Умови конкурсу.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Полтавській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із
землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі змінами);
копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про
присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної
особи); документи, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова
інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання
на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із
землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які
має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені
за результатами виконаних робіт; згоду на обробку персональних даних (для фізичних осіб – підприємців).

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається у календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. № 415.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – до 17.15 19.01.2017 включно.
Конкурс відбудеться 27.01.2017 о 14.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. № 402.
Телефони для довідок: (05322) 2-24-86, 56-35-55.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення повторного конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу
об’єктів приватизації разом із земельними ділянками
1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою
(встановлення розміру та меж земельної ділянки; погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення меж
земельної(них) ділянки(нок) межовими знаками; проведення робіт з присвоєння
кадастрового номера земельній ділянці; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку
державної експертизи щодо розробленої документації із землеустрою та витягу
з Державного земельного кадастру; підготовка інших документів, необхідних для
продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкти землеустрою:
Об’єкт № 1: землеустрою підлягає земельна ділянка за адресою: Сумська
обл., м. Конотоп, вул. Сумська, 10, на якій розташований об’єкт незавершеного
будівництва державної власності – виробничий корпус загальною площею
4 372,6 м2, балансоутримувач відсутній.
Об’єкт № 2: землеустрою підлягає земельна ділянка за адресою: Сумська
обл., м. Конотоп, вул. Сумська, 10, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності – адміністративно-побутовий корпус
загальною площею 887,7 м2, балансоутримувач відсутній.
Об’єкт № 3: землеустрою підлягає земельна ділянка за адресою: Сумська
обл., м. Конотоп, вул. Сумська, 10, на якій розташований об’єкт незавершеного
будівництва державної власності – склад готової продукції та заглиблений
склад інвентарю і обладнання загальною площею 56,5 м2, балансоутримувач відсутній.
Розмір вищезазначених земельних ділянок буде визначатися у процесі
проведення робіт із землеустрою.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 25.11.2009
№ 1853, наказ ФДМУ від 29.08.2014 № 2215, лист Конотопської міської ради від
04.08.2016 № 01-24/2219 – про надання дозволу на розроблення землевпорядної документації.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Сумській області у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На
конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта
та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи
з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із земле-

устрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідній орган державної податкової
служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента –
юридичної особи); письмова інформація претендента про його досвід роботи (за
наявності); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам,
встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації
із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які
має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені
за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення) для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області (кімн. 9).
Останній день подання конкурсної документації – 20.01.2017 до 16.00.
Конкурс відбудеться 26.01.2017 о 10.00 за адресою РВ ФДМУ по Сумській області (м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2). Місце
знаходження комісії: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській
області. Телефон для довідок (0542) 36-21-83.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою, що відбувся 13.12.2016
Переможцем конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою підготовки до продажу об’єктів державної власності (група А):
нежитлової будівлі котельні з лазнею загальною площею 251,7 м2 (разом
із земельною ділянкою), що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Агрофірма «Глобівська», за адресою: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городнє,
вул. Центральна, 5а;
нежитлової будівлі гаража загальною площею 76,9 м2 (разом із земельною ділянкою), що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Агрофірма «Глобівська», за адресою:
Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5б;
єдиного майнового комплексу колишнього Державного підприємства
«Науково-виробниче підприємство «Меридіан» (разом із земельною ділянкою)
за адресою: 62490, Харківська обл., Харківський р-н, с. Комунар, вул. Безлюдівська, 6 визнано ТОВ «ГІСАГРОХІМ».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою для підготовки до продажу
земельної ділянки державної власності, на якій розташований
об’єкт державної власності групи А, що відбувся 16.12.2016
Земельна ділянка державної власності, на якій розташований об’єкт державної
власності групи А – єдиний майновий комплекс – структурний підрозділ державного
підприємства «Хмельницький завод залізобетонних конструкцій та виробів» (разом
із земельною ділянкою), який обліковується на балансі та перебуває в оренді ТОВ
«Будіндустрія», за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с-ще Богданівці,
вул. Щорса, 1/2б. Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору
з переможцем конкурсу – ЗАЦ «Карат».

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

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 1. Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно туристичної бази «Чорномор»,
а саме: спальний корпус літ. «А» площею 408, 4 м2, спальний корпус літ. «Б» площею 69,5 м2, спальний корпус літ. «В» площею 69,5 м2, спальний корпус літ. «Ж»
площею 126,0 м2, спальний корпус літ. «Й» площею 126,0 м2, спальний корпус літ.
«К» площею 113,0 м2, спальний корпус літ. «Л» площею 113,0 м2, спальний корпус літ. «М» площею 113,0 м2, спальний корпус літ. «Н» площею 113,0 м2, спальний корпус літ. «О» площею 113,0 м2, спальний корпус літ. «П» площею 113,0 м2,
спальний корпус літ. «Р» площею 111,5 м2, спальний корпус літ. «С» площею
111,5 м2, спальний корпус літ. «Т» площею 111,5 м2, спальний корпус літ. «У»
площею 111,5 м2, спальний корпус літ. «Ф» площею 111,5 м2, спальний корпус
літ. «Щ» площею 260,9 м2, спальний корпус літ. «Ю» площею 260,9 м2, спальний
корпус літ. «Я» площею 160,6 м2, спальний корпус літ. «А1» площею 160,6 м2,
спальний корпус літ. «А2» площею 160,6 м2, спальний корпус літ. «A3» площею
160,6 м2, спальний корпус літ. «Ц» площею 47,3 м2, cпальний корпус літ. «3» площею 126,0 м2, спальний корпус літ. «И» площею 126,0 м2, спальний корпус літ. «Г»
площею 65,9 м2, спальний корпус літ. «Д» площею 65,9 м2, спальний корпус літ. «Е»
площею 65,9 м2, спальний корпус літ. «Х» площею 47,3 м2, адміністративний корпус
літ. «В1» площею 149,6 м2, адміністративний корпус літ. «В2» площею 121,4 м2,
їдальня літ. Г1-Г5» площею 1 293,0 м2, їдальня літ. «Д1» площею 243,5 м2, кафезакусочна літ. «Ж1-Ж7» площею 515,0 м2, бібліотека літ. «Е1» площею 122,5 м2,
літній кінотеатр літ. «І1, І2» площею 631,0 м2, гральна дитяча літ. «Л1» площею
121,4 м2, склад літ. «МІ» площею 67,2 м2, склад літ. «М2» площею 25,0 м2, склад
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літ. «М3» площею 64,0 м2, склад літ. «М4» площею 26,9 м2, склад літ. «М5» площею
28,7 м2, склад літ. «М6» площею 9,9 м2, склад літ. «М7» площею 139,1 м2, склад літ.
«М8» площею 123,8 м2, склад літ. «М9» площею 241,5 м2, склад літ. «М10» площею
67,2 м2, електрощитова літ. «Н1» площею 2,3 м2, санітарний блок літ. «Н2» площею
122,4 м2, каналізаційна відкачка літ. «НЗ» площею 18,0 м2, КНС літ. «Н4», Ю площею
27,0 м2, службової будівлі літ. «Н5» площею 122,2 м2, дизельна літ. «Н6» площею
113,9 м2, майстерня літ. «Н7» площею 64,9 м2, пральня літ. «Н8» площею 120,0 м2,
туалет літ. «Н9» площею 7,1 м2, насосна літ. «Н10» площею 6,9 м2, гараж літ. «Н11»
площею 124,5 м2, КПП літ. «Н12» площею 18,9 м2, туристичний корпус літ. «П1» площею 122,4 м2, службова будівля літ. «P1, P2» площею 71,2 м2, службова будівля літ.
«РЗ» площею 125,0 м2, охоронний пункт літ. «Р4» площею 42,3 м2, автостоянка літ.
«Р5» площею 4 712,5 м2, санітарний блок літ. «Т1» площею 120,0 м2, санітарний блок
літ. «Т2» площею 114,2 м2, санітарний блок літ. «Ч» площею 122,0 м2, господарська
будівля літ. «ТЗ» площею 59,4 м2, більярдна літ. «У1» площею 125,0 м2, закусочна
літ. «Ф1» площею 99,6 м2, бар з майданчиком літ. «X1, Х2» площею 374,7 м2, медичний пункт «ХЗ» площею 87,2 м2, танцювальний майданчик № 1, танцювалний
майданчик № 2, огорожа № 3-5, мостіння № 6. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: державне підприємство «Управління справами Фонду державного
майна України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Набережна, 5, смт Лазурне,
Скадовський р-н, Херсонська обл. Мета проведення оцінки: укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.: –.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу): –. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних ін-

вестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок: –. Розмір земельних ділянок, усього: –. Місце
розташування земельних ділянок: –. Цільове призначення земельних ділянок: –.
Правовий режим земельних ділянок: –. Нормативна грошова оцінка земельних
ділянок, тис. грн: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(далі – Положення).
Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9).
Платник послуг з оцінки – Громадська організація «Союз ветеранів «Лелека».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно
до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних
паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти
інтелектуальної власності» та спеціалізацією в межах цього напряму 2.1 «Оцінка
цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)».
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Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 5 років (для оцінки об’єктів у матеріальній формі) та не менше
10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових прав
та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,

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: частина нежитлового вбудованого приміщення № 13 площею 13,8 м2 адміністративної будівлі з прибудовами (літ. А).
Балансоутримувач: Регіональний сервісний центр МВС у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24. 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 – ТОВ «Автомотознак». 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 12.12.2016: відновна – 1 730,93 грн; залишкова – 527,98
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
№ 3 площею 8,8 м2 на 1-му поверсі адмінбудинку (літ. А). Балансоутримувач:
Головне управління статистики у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Вінницька обл., Томашпільський р-н, смт Томашпіль, вул. Івана Франка, 36.
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 – ФОП Жовтан І. М. 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 01.01.2016: відновна – 4 165,69 грн; залишкова – 171,22
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення част. № 8
(0,95 м2), № 9 – № 11 (24,1 м2), част. № 12 (3,35 м2), № 13 (1,1 м2) загальною площею 29,5 м2 у підвалі 3-поверхового адміністративного будинку.
Балансоутримувач: Козятинський міськрайонний центр зайнятості. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22100, Вінницька обл., Козятинський р-н, м. Козятин, вул. П.
Орлика, 19. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження строку 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 Демяненко Л. А. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2 частини приміщень, 4
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 01.01.2009: відновна – 14 581,99 грн; залишкова – 7615,85
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
№ 1 площею 4,0 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового адміністративного корпусу
(літ. А). Балансоутримувач: Вінницька дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21004, м. Вінниця, вул. Привокзальна (колишня пл. Героїв
Сталінграда), 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку 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 «Державний ощадний банк України». 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 31.07.2013: відновна – 38 612,31 грн; залишкова – 15 311,41
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 14 – № 15
загальною площею 30,2 м2 на 1-му поверсі будинку побуту, що не увійшли під
час приватизації до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Деребчинський цукровий
завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23532, Вінницька обл., Шаргородський
р-н, с. Деребчин, вул. Леніна, 9. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку 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 – ПП «Аптека 29». Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2 приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.03.2003: відновна – 13 186,37 грн; залишкова – 9 570,09 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 14 – № 17
загальною площею 134 м2 у приміщенні № 1 підвалу соціально-побутового
корпусу (літ. А). Балансоутримувач: Вінницьке обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця,
вул. Пирогова, 135а. 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 –
підприємство «Системні рішення», засноване на власності Громадської організації
«Вінницька обласна організація інвалідів «Самодопомога». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.:
4 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 01.12.2016: відновна – 69 098,00 грн; залишкова – 32 008,00
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 3 (61,8 м2)
на 1-му поверсі, № 14 (48,6 м2) на 2-му поверсі загальною площею 110,4 м2
навчального корпусу (літ. А). Балансоутримувач: Державний професійно-технічний
навчальний заклад «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22100, Вінницька обл., Козятинський р-н, м. Козятин, вул. Катукова, 44. 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 – приватне підприємство «Учбово-виробничий комбінат «АвтоСвіт Плюс».
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком, шт.: 2 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.12.2016: відновна – 128 732,00 грн; залишкова – 44 560,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 19 площею
67,7 м2 на 1-му поверсі будівлі ремонтно-будівельного цеху № 9 (літ. 13). Балансоутримувач: Державне підприємство «45 Експериментальний механічний завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Стрілецька (колишня Червоноармійська), 57. 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) 5624-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Леонов О. О.
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 07.11.2016: відновна – 8 406,00 грн; залишкова –
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 1 (1,9 м2),
№ 2 (19,67 м2), част. № 3 (4,09 м2) загальною площею 25,66 м2 на 1-му поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 6 з прибудовою. Балансоутримувач:
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. 40-річчя Перемоги, 58а. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження 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 Костюченко О. Г. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2
приміщення, 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгостро-
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інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель, зокрема, офісна, торговельно-офісна, торговельна нерухомість та нерухомість під
заклади громадського харчування.
Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки – 50 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпо-

середньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна
України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 18.00 4 січня 2017 р.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який
подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 11 січня 2017 р. о 14.00.

кових фінансових інвестицій станом на 01.12.2016: відновна – 6 529,50 грн; залишкова – 1 885,21 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.
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 передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у ІІ – ІІІ кварталах
2016 року», 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), – 2,08 тис. 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 у 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.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт та терміну виконання робіт (у календарних днях).
Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції учасників конкурсу, в яких термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення, архівної та адміністративно господарської роботи за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 4 січня 2017 р. Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 12.01.2017 о 10.00, телефон для довідок (056) 744-11-51.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 257,59 м2.
Балансоутримувач: Павлоградський технікум ДВНЗ «НГУ». Адреса: м. Павлоград,
вул. Ганни Світличної, 63. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Овчаренко Р. В.
 2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 81,3 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Бердянська, 5. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ПП «Акцепт Принт».
 3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 18,58 м2. Балансоутримувач: ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут
трубної промисловості ім. Я. Ю. Осади». Адреса: м. Дніпро, вул. Писаржевського, 1а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут
трубної промисловості ім. Я. Ю. Осади». Платник – ФОП Буряк Л. О.
 4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 24,7 м2. Балансоутримувач: ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут
трубної промисловості ім. Я. Ю. Осади». Адреса: м. Дніпро, вул. Писаржевського, 1а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут
трубної промисловості ім. Я. Ю. Осади». Платник – ФОП Буряк Л. О.
 5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 62,0 м2. Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ФОП Поїздник В. М.
 6. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 4,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет
ім. О. Гончара. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 38а. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Єрмашов Д. С.
 7. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний аграрно-економічний
університет. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 44/1. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Завізіон В. В.
 8. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 44к. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Завізіон В. В.
 9. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 44. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Завізіон В. В.
 10. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 3,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський технікум зварювання та
електроніки ім. Є. О. Патона. Адреса: м. Дніпропетровськ (Дніпро), вул. В. Моссаковського (К. Цеткін), 2а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Корецький М. А.
 11. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 16,8 м2.
Балансоутримувач: ДП «Виробничо-будівельне об’єднання». Адреса: м. Нікополь,
просп. Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Посилаєва А. В.
 12. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 18,49 м2.
Балансоутримувач: ДП «Виробничо-будівельне об’єднання». Адреса: м. Нікополь,
просп. Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Бібікова О. Є.
 13. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 45,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «Виробничо-будівельне об’єднання». Адреса: м. Нікополь,
просп. Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Бережна І. В.
 14. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 21,6 м2.
Балансоутримувач: ДП «Виробничо-будівельне об’єднання». Адреса: м. Нікополь,
просп. Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «НІКО Агрокомплект».
 15. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 47,24 м2.
Балансоутримувач: ДП «Виробничо-будівельне об’єднання». Адреса: м. Нікополь,
просп. Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Самсоненко А. М.
 16. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 83,93 м2.
Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська
(Миронова), 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ДНБЦ «Східна брама».
 17. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 46,3 м2.
Балансоутримувач: Професійно-технічне училище № 17. Адреса: Дніпропетровська обл., с. Миролюбівка, вул. Квітнева,1 (Леніна,7). Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ «Укртелеком».
 18. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 6,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім.
О. Гончара. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 72. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Велікодний С. О.
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; інформація про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190.

ЗАКАРПАТСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення (поз. 7)
площею 13,4 м2 першого поверху адмінбудинку літ. А. Місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ракошино, вул. Бенедиківська, 11.
Найменування балансоутримувача: Мукачівське міжрайонне управління водного
господарства (тел. (095) 508-50-38). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу:
(0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки:
ТОВ «РІД – СЕРВІС». Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 62,94 грн/м2 станом на
11.11.2016. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 3) площею 18,7 м2
цокольного поверху адміністративно-навчального корпусу № 2 літ. Б, Б′. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, Православна набережна,
20. Найменування балансоутримувача: Ужгородський торговельно-економічний
коледж Київського національного торговельно-економічного університету (тел.
(050) 173-00-14). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.
Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Лайош
К. В. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення (поз. 1-4) площею 9,85 м2 першого поверху будівлі (літ. А) вузла поштового зв’язку. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Свалявський р-н, с. Поляна, вул. Духновича, 82. Найменування балансоутримувача: Закарпатська дирекція Українського
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» (тел. (067) 312-13-37).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса
замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Державний ощадний банк
України». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.
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 № 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 01.12.2016 № 10-36-23450, максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, визначена за результатами аналізу цін, що склалися у ІІ – ІІІ 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), – 2 080,00 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).
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 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: 31.12.2016. 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.
 2. Частина приміщення 1-го поверху площею 1,0 м2 виробничого
корпусу 4Б; частина приміщення 2-го поверху площею 1,0 м2 виробничого
корпусу 4В; частина приміщення 4-го поверху площею 1,0 м2 виробничого
корпусу 4В, що обліковується на балансі ДП «Виробниче об’єднання «Карпати»,
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 201. Запланована дата оцінки:
31.12.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП Матіїв А. С.
 3. Приміщення загальною площею 15,2 м2 (у т. ч. частина приміщення
4а та частина приміщення 5 згідно з технічним паспортом) на першому поверсі
адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Івано-Франківської дирекції
УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 6. Запланована дата оцінки: 31.12.2016. 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 Пуйда Л. Д.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг
з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати 2 080,00 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.
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КИЇВСЬКА область

№
з/п

Назва об’єктів

Дата оцінки
Вид вартості

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

31.12.16 31.12.16 31.12.16 31.12.16
Ринкова Ринкова Ринкова Ринкова

РВ ФДМУ
по Київській
області
РВ ФДМУ
по Київській
області
РВ ФДМУ
по Київській
області

31.12.16
Ринкова

РВ ФДМУ
по Київській
області

31.12.16
Ринкова

РВ ФДМУ
по Київській
області

31.12.16
Ринкова

РВ ФДМУ
по Київській
області

РВ ФДМУ
по Київській
області

31.12.16
Ринкова

31.12.16
Ринкова

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Окремо індивідуально визначене майно, в т. ч.: нежитлова
ТОВ «Клава»
будівля (кафе) площею 205,2 м2, фундамент площею 93,2 м2,
замощення площею 2 706,0 м2, ворота металеві – 5,4 м2,
огорожа – 60,2 м та свердловина – 15,0 пог. м за адресою:
Київська обл., 45-й км автодороги Київ-Ковель, та перебуває
на балансі ДП «Клавдієвське лісове господарство»
2 Частина нежитлового приміщення площею 12,71 м2 за адреФОП Ведмедеря О. М.
сою: Київська обл., смт Макарів, вул. Фрунзе, 38, що перебуває на балансі УДППЗ «Укрпошта»
3 Частина асфальтованого майданчика автостанції «Богуслав»
ТОВ «Кегичівське»
площею 35,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Богуслав,
вул. Острів, 1, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс»
4 Частина асфальтованого майданчика автостанції «Українка»
ТОВ «Кегичівське»
площею 40,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Українка,
вул. Юності, 4, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс»
5 Нежитлове приміщення площею 105,0 м2 за адресою: КиївПП «СКД»
ська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Гімназійна, 9а,
що перебуває на балансі Головного управління статистики у
Київській області
6 Нежитлове приміщення площею 22,5 м2 за адресою: Київська
ТОВ «Експрес Карго
обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Аеропортівська, 3,
Юкрейн ЛТД»
що перебуває на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ
«Укрпошта»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
7 Нежитлові приміщення їдальні «Припять» (інв. № 103040004)
ФОП Ничипорчук Олеплощею 91,95 м2 за адресою: Київська обл., м. Чорнобиль,
на Вікторівна
вул. Радянська, 45, що перебувають на балансі ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»
8 Нежитлові приміщення будівлі (інв. № 103070047) площею
ФОП Ничипорчук Оле111,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Рана Вікторівна
дянська, 45, що перебувають на балансі ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»
9 Нежитлові приміщення будівлі (інв. № с-04501) площею
ФОП Ничипорчук Оле77,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Кірона Вікторівна
ва, 40а, що перебувають на балансі ДСП «Чорнобильський
спецкомбінат»

Замовник

РВ ФДМУ
по Київській
області
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31.12.16 31.12.16 Дата оцінки
Ринкова Ринкова Вид вартості
31.12.16
Ринкова

10 Приміщення РММ площею 807,5 м2 за адресою: Київська
обл., Іванківський р-н, с. Опачичі, вул. Радянська, 1, що перебувають на балансі ДСП «Північна Пуща»
11 Будівля лакокрасочного цеху площею 432,0 м2 та будівля лісосушильної камери площею 89,1 м2 за адресою: Київська обл.,
Вишгородський р-н, с. Катюжанка, вул. Шевченка, 1, що перебувають на балансі ДП «Димерська лісове господарство»
12 Частина будівлі автогаража площею 584,2 м2 за адресою:
Київська обл., м. Бровари, вул. О. Білана, 1, що перебуває на балансі Пошуково-зйомочної експедиції № 60 КП
«Кіровгеологія»
13 Будівля для конторських та адміністративних цілей загальною
площею 684,3 м2, в тому числі: частина будівлі для конторських та адміністративних цілей площею 626,85 м2 та частина
будівлі для конторських та адміністративних цілей площею
57,45 м2 за адресою: Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Кірова, 11, що перебувають на балансі ДСП «Чорнобильський
спецкомбінат»
14 Приміщення № 85 площею 16,1 м2 на 2-му поверсі бізнесцентру вантажного термінала (інв. № 47565) за адресою:
Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
15 Частина нежитлового приміщення площею119,6 м2 за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, 13, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Вишгородському районі Київської області

31.12.16
Ринкова

Назва об’єктів

31.12.16
Ринкова

№
з/п

Платник
ПП «ЄВРО ФОРЕСТ»
ТОВ «Інженернобудівельна компанія
«УКРСЕРВІСБУД»

Замовник
РВ ФДМУ
по Київській
області
РВ ФДМУ
по Київській
області

ТОВ «МАХОВИК»

РВ ФДМУ
по Київській
області

Корпорація «УКР
ТРАНСБУД»

РВ ФДМУ
по Київській
області

ТОВ «Гюнсел»

РВ ФДМУ
по Київській
області

Вишгородський районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей
та молоді Вишгородської районної
державної адміністрації
Київської області
Визначення вартості об’єкта для погодження розрахунку орендної плати
(за заявою від сторонньої організації)
16 Частина приміщення їдальні на 2-му поверсі будівлі № 9
ФОП Стурова Катерина
«АБК-1 з столовой № 12 і спецпрачною» площею 2,0 м2;
Олександрівна
частина посадочної платформи (споруда № 70/2) площею
1,0 м2, що входить до складу споруд санпропускника «Семиходи», секції 1, 2, 3; частина перехідної галереї (споруда
№ 75) площею 1,0 м2, що входить до складу споруд санпропускника «Семиходи», секції 1, 2, 3; частина приміщення на
другому поверсі їдальні № 19 площею 2,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Прип’ять, проммайданчик ЧАЕС та перебуває
на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС»
31.12.16
Ринкова

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 загальною площею 70,0 м2 на першому поверсі
навчального корпусу, що обліковується на балансі Коломийського економікоправового коледжу Київського Національного торговельно-економічного університету, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Б. Хмельницького,
2а. Запланована дата оцінки: 31.12.2016. Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП
Белякова Надія Романівна.
 2. Частина приміщення загальною площею 95,7 м2 на першому поверсі
в прибудові до гуртожитку № 5, що обліковується на балансі Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу, за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Північний бульвар, 11. Запланована дата оцінки: 31.12.2016. 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 Маринчак Галина Михайлівна.
 3. Частина приміщення загальною площею 23,0 м2 лівого крила
холу на 1-му поверсі в корпусі ФАЕ № 1, що обліковується на балансі ІваноФранківського національного технічного університету нафти і газу, за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15. Запланована дата оцінки: 31.12.2016.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по ІваноФранківській області. Платник оцінки – ФОП Радиш Володимир Васильович.
 4. Частина приміщення загальною площею 2,0 м2 фойє 1-го поверху
у головному корпусі, що обліковується на балансі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Карпатська, 15. Запланована дата оцінки: 31.12.2016. 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 Кузенко Антоніна Опанасівна.
 5. Приміщення площею 12,0 м2 адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Головного управління статистики в Івано-Франківській області, за адресою: м. Надвірна, вул. Грушевського, 18. Запланована дата оцінки:
31.12.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Івано-Франківській області. Платник оцінки – Надвірнянська міська рада.
 6. Частина приміщення котельні (літ. «Ю») площею 634,0 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 – ФОП Миронюк Любомир Миколайович.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг
з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати
2 080,00 грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в
яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право
на надання таких послуг; інформація про претендента за встановленою формою
(відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента
містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств
тощо), іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні
та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових
відносинах з претендентом, а також залучаються ним до надання послуг з оцінки
та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути
допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами з оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. № 315, телефон для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок
55-31-39.
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РВ ФДМУ
по Київській
області

ДСП «Чорнобильський спец
комбінат»

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
№ 60/28190 (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів поданих на конкурс належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація
про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних
підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері
оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються
ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація,
стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта,
на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу кадрової роботи та організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Київській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 12.01.2017 об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, телефон для довідок 200-25-36.

КІРОВОГРАДСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 17,5 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, м. Помічна, вул. Осипенка, 2,
що перебуває на балансі Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта». Найменування
балансоутримувача: Кіровоградська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, м. Помічна, вул. Осипенка, 2. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522)
33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.:
1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій,
тис. грн: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2016.
Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки:
Добровеличківський р-н, м. Помічна, вул. Осипенка, 2. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник
робіт з оцінки: ФОП Сатула Євген Валерійович (тел. (050) 909-97-93).
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі вузла поштового зв’язку за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Кіровоград, вул. Гоголя, 72, що перебуває на балансі Кіровоградської дирекції
УДППЗ «Укрпошта». Найменування балансоутримувача: Кіровоградська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
м. Кіровоград, вул. Гоголя, 72. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс
замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу:
mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2016. Площа земельної ділянки:
дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, вул. Гоголя, 72. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009,
м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ПАТ «Державний ощадний
банк» (тел. (099) 903-78-40 Микола Федорович).
 3. Назва об’єкта оцінки: окремо розташована господарська будівля площею 70,2 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Маршала Конєва, 6/5, що перебуває на балансі державного навчального закладу «Кіровоградське
вище професійне училище № 4». Найменування балансоутримувача: державний навчальний заклад «Кіровоградське вище професійне училище № 4». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Маршала Конєва, 6/5.
Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00.
Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1
об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.12.2016. Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, вул. Маршала Конєва, 6/5. Замовник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник
робіт з оцінки: Кіровоградська міська громадська організація «Спортивно-технічний
клуб «Екстрім-спорт» (тел. (066) 136-07-49 Дмитро).
 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення коридору площею 4,5 м2 на
першому поверсі учбового корпусу № 1 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, що перебуває на балансі Кіровоградського державного
педагогічного університету ім. В. Винниченка. Найменування балансоутримувача:
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 3324-00. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій, тис. грн: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2016. Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування
земельної ділянки: м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник
робіт з оцінки: ФОП Твердоступ Алла Вікторівна (тел. (066) 881-12-86).
 5. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення площею 2,0 м2
на першому поверсі учбового корпусу за адресою: Кіровоградська обл., м. Кіровоград, просп. Університетський, 8, що перебуває на балансі Кіровоградського
національного технічного університету. Найменування балансоутримувача: Кірово-
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градський національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Кіровоградська обл., м. Кіровоград, просп. Університетський, 8. Мета проведення
незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис.
грн: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2016.
Площа земельної ділянки: дані уточнюються.Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, просп. Університетський, 8. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з
оцінки: ПАТ «Приватбанк» (тел. (095) 072-14-74 Ніна Володимирівна).
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
12,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Гагаріна, 1а, що перебуває на балансі Управління
Державної казначейської служби Україні в Онуфріївському районі Кіровоградської
області. Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської
служби Україні в Онуфріївському районі Кіровоградської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Гагаріна, 1а. Мета
проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.:
1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.12.2016, тис. грн: 23,89. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.12.2016. Площа земельної ділянки: 36,35 м2. Місце розташування земельної ділянки: смт Онуфріївка, вул. Гагаріна, 1а. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник
робіт з оцінки: ФОП Карпець Валерій Іванович (тел. (097) 228-36-78).
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 67,7 м2 на другому поверсі будівлі відділення поштового зв’язку за адресою: Кіровоградська
обл., м. Світловодськ, вул. Бойка, 11, що перебуває на балансі Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта». Найменування балансоутримувача: Кіровоградська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
м. Світловодськ, вул. Бойка, 11. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника
конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій тис. грн: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.12.2016. Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце
розташування земельної ділянки: м. Світловодськ, вул. Бойка, 11. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2).
Платник робіт з оцінки: Світловодський районний центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді (тел. (097) 329-14-33 Олександр Миколайович).
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єкта 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 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.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІІ – ІІІ кварталах 2016 р.» та з
метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, повідомляємо, що очікувана
ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під
час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна (нежитлові приміщення) складає 2,08 тис. грн, для окремо розташованої будівлі – 2,7 тис. грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт;
строк виконання робіт – не більше 5 днів шляхом поштового відправлення на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімн. 801 РВ ФДМУ по
Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до 06.01.2017
включно у робочий час до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на
оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності,
який подає заяву. Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурси відбудуться у РВ ФДМУ по Кіровоградській області 13 січня 2017 р. о 8.30 за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

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
Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2 на другому поверсі двоповерхової будівлі АПК (інв. № 66, реєстраційний номер 32320594.5.СВЖЦОН176). Адреса: Луганська обл., смт Тошківка,
вул. Челюскіна, 3б. Балансоутримувач: ВП «Шахта «Тошківська» ДП «Первомайськвугілля». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.12.2016. Платник: ФОП Полякова Т. 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 формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях, для об’єктів
нерухомого майна – не більше 5 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 12 січня 2017 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 РВ ФДМУ по Луганській області
не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби
Народів, 32а. Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 2-1, № 2-2, № 2-19 загальною площею 54,8 м2 на першому поверсі триповерхової адміністративної будівлі літ. «А-3». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Сокаль,
вул. Шептицького, 105. Балансоутримувач: ЛД УДППЗ «Укрпошта». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-6204 (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. Сокаль, вул. Шептицького, 105. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Васьків Марія Василівна
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 107, 108,
109 загальною площею 47,7 м2 на цокольному поверсі адміністративної
будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Стрийська, 35. Балансоутримувач: ДП «Виробничо-сервісний центр у Львівській області». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-6204 (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. Стрийська, 35. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Карташева Ніна Олегівна.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина коридору площею 2,0 м2 та частина вестибуля площею 2,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 5. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пасічна, 62б. Балансоутримувач: Львівський національ-
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ний університет імені І. Франка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: 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, 62б. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.12.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «Приватбанк».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
площею 4,0 м2 на цокольному поверсі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Медової Печери, 39а. Балансоутримувач: Львівський національний
університет імені І. Франка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: 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. Медової Печери, 39а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.12.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «Приватбанк».
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (вестибуль)
загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі спортивного корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Черемшини, 31. Балансоутримувач: Львівський національний університет імені І.Франка. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: 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. Черемшини, 31. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ПАТ КБ «Приватбанк».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у ІІ – ІІІ кварталі 2016 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 080,00 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. Телефон для довідок (032) 25541-71, 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: модульний павільйон площею 5,3 м2 міжнародного автомобільного пункту пропуску «Шегині». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Мостиський р-н, с. Шегині, вул. Дружби, 201. Балансоутримувач:
Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні (користуванні)
Львівської митниці ДФС. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Мостиський р-н., с. Шегині, вул. Дружби, 201. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – Українське державне підприємство по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 24,0 м2, частина горища
площею 28,0 м2 та частина зовнішньої стіни площею 8,0 м2 у п’ятиповерховій
будівлі гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Жовківський
р-н, м. Рава-Руська, вул. 1 Листопада, 6. Балансоутримувач: Рава-Руський професійний ліцей. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Рава-Руська, вул. 1 Листопада, 6. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.01.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ «Київстар».
 3. Назва об’єкта оцінки: будівля лісопильного цеху загальною площею
424,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Стрий, вул. Харкова,
6з. Балансоутримувач: ДП «Львівський військовий лісокомбінат». 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. Стрий, вул. Харкова,
6з. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Карпати-К».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450) рекомендована максимальна ціна
надання послуг з оцінки майна, що склалася у ІІ – ІІІ кварталі 2016 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 080,00 грн для нежитлових приміщень та їх частин; 2 700,00 грн для окремо розташованої будівлі.
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.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: кімната № 6 (площа 30,0 м2). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне виробничо-технічне підприємство «Граніт».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Терешкової, 27, корп. 3, 6-й поверх.
Мета проведення оцінки: передача приміщення в оренду. Телефони замовника конкурсу: (048) 765-39-59, (048) 766-46-66; факс замовника конкурсу (048) 765-20-21.
Електронна адреса замовника конкурсу: Granit@ukroboronprom.com. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи якого оцінюються:
33.11 – ремонт i технiчне обслуговування готових металевих виробiв; 33.12 – ремонт
i технiчне обслуговування машин i устатковання промислового призначення; 46.90 –
неспецiалiзована оптова торгiвля; 72.19 – дослiдження й експериментальнi розробки у
сферi iнших природничих i технiчних наук; 74.90 – інша професiйна, наукова та технiчна
дiяльнiсть, н.в.i.у. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): група нематеріальні
активи – 61 од.; група основні засоби –395 од.;об’єкти незавершених капітальних
інвестицій – 4 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського то-
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вариства, тис. грн: 1 720 546,95 грн. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій. Довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на 01.11.2016
(за останній звітний період) по підприємству ДВТП «ГРАНІТ» за балансом ф.№ 1
«Баланс» на 30 вересня 2016 року балансова залишкова вартість основних засобів –
5 518,00 тис. грн; нематеріальних активів – 168,00 тис. грн; незавершених капітальних інвестицій – 30 тис. грн. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): дві. Розмір земельних ділянок, усього: 0,4857 га. Місце
розташування земельних ділянок: м. Чорноморськ, вул. Промислова 18б; м. Одеса,
вул. Терешкової, 27. Цільове призначення земельних ділянок: виробнича діяльність.
Правовий режим земельних ділянок: право постійного користування. Нормативна
грошова оцінка земельних ділянок: 2 976 345,00 грн (м. Чорноморськ); 418 550,37 грн
(м. Одеса). Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): на десятий день після визначення
оцінювача. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Державне виробничотехнічне підприємство «Граніт».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 2-му поверсі адмініст
ративного-аудиторного корпусу загальною площею 18,4 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний морський університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Мечникова, 34. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28,
(048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –.
Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): лютий – березень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ФОП Грінь Дмитро Сергійович (050) 75-31-93.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі
навчального корпусу № 3 загальною площею 26,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 1. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28,
(048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень 2016 р. – січень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП
Селезньов Сергій Валерійович, (093) 161-35-45, (04849) 2-79-80.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення їдальні загальною площею 105,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дегтярна, 24. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29.
Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): грудень 2016 р. – січень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ФОП КУХТИК Емілія Дмитрівна, 787-88-04.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення буфету на першому
поверсі навчального корпусу загальною площею 6,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Південноукраїнський національний педагогічний
університет ім. К. Д. Ушинського. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Фонтанська дорога, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника
конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): грудень 2016 р. – січень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ФОП Тішинська-Оксамитна Нелля Василівна, (063) 818-45-81.
 6. Назва об’єкта оцінки: асфальтоване покриття госпдвору загальною
площею 120,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеське
обласне управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Л. Симиренка, 33б. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): лютий – березень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ФОП Могерчук Володимитр Дмитрович, (067) 488-10-49.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на дев’ятому поверсі адміністративної будівлі загальною площею 389,94 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Гайдара, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника
конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): грудень 2016 р. – січень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ДП «Центр державного земельного кадастру», 766-55-52.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення другого поверху 9-по
верхового виробничого корпусу загальною площею 16,9 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДРПВІ «Укрпівдендіпроводгосп». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гайдара, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29.
Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних

інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень 2016 р. – січень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ФОП Краса Сергій Петрович, (097) 889-72-48.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення третього поверху 9-по
верхового виробничого корпусу загальною площею 66,7 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДРПВІ «Укрпівдендіпроводгосп». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гайдара, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29.
Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): грудень 2016 р. – січень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ФОП Бнатова Олена Вікторівна, 702-59-52, (067) 429-10-63.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на 3-му поверсі в будівлі учбового корпусу площею 28,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державний навчальний заклад «Іллічівський професійний судноремонтний
ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чорноморськ, смт Олександрівка,
вул. Перемоги, 93. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу: (048) 731-50-28; телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу:
snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами)
станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій,
часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 09.12.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» (код за ЄДРПОУ
32334224), 760-87-74 Петро Васильович, 795-66-02, 795-66-02 Іван Васильович,
771-02-35 Зінаїда Федорівна або 718 – 37-92 секретар.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі № 116 (будинок культури)
загальною площею 12,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
База ресурсного забезпечення та аварійно-рятувальних робіт Державної служби
України з надзвичайних ситуацій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
Ананьївський р-н, с. Жеребкове. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні .Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
02.12.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Інтернаціональні
телекомунікації» (інд. код 30109015), тел. 743-11-07 Філіп Миколайович замдиректора, 799-12-30, (094) 669-90-11 Катерина з будь-яких питань, 743-11-29 Марина
бух; Телищук Наталя тел. (094) 66-99-437 бухгалтер центрального офіса.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове офісне приміщення 2-го поверху
двоповерхової будівлі ТП-17 на території ВВК-3 площею 14,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Ізмаїльський морський торговельний
порт». Місцезнаходження о’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Щорса, 2. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами):
1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис.
грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,
паїв): – . Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна):02.12.2016. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ТОВ «Сучасна сертифікація та інспекція «ССІ» (код за ЄДРПОУ 1912719848),
тел.: (050) 348-81-44 Іван, Аня (095) 303-59-60 або (050) 477-87-11.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 03.01.2017.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 11.01.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефон
для довідок (048) 731-50-39.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.16 № 10-36-11307 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з оцінки майна у першому кварталі 2016 року»:
за результатами аналізу звітності, отриманої від регіональних відділень, Фонд інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна, що склалася у першому
кварталі 2016 року за групами об’єктів: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення,
майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 1725,40 грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн;
комплекс будівель та споруд – 3 200,090 грн; об’єкт незавершеного будівництва –
5 673,80 грн; цілісний майновий комплекс – 10 580,00 грн.

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: будівля дошкільного навчального закладу № 7 «Яблунька» площею 198,2 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Довге Озеро, 94/2, м. Миргород, Полтавська обл. Балансоутримувач: Державний Миргородський гренажний
завод. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою передачі об’єкта в оренду.
Запланована дата оцінки: 31.12.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник та платник
виконаних робіт: Державний Миргородський гренажний завод.
 2. Назва об’єкта: Державне підприємство «Виробниче об’єднання»
Знамя». Місцезнаходження об’єкта: вул. Автобазівська, 2/9, м. Полтава. Балансоутримувач: Державне підприємство «Виробниче об’єднання» Знамя». Мета оцінки:
ліквідація підприємства шляхом продажу єдиного майнового комплексу на аукціоні.
Запланована дата оцінки: 31.12.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник та платник
виконаних робіт: Державне підприємство «Виробниче об’єднання» Знам’я».
 3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 24,0 м2 (розміщення офіса). Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка (Щорса), 10, с. Орданівка,
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ФДМУ – 25 років
Диканський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.12.2016. 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 «Укртелеком».
 4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 129,1 м2 (розміщення
офіса). Місцезнаходження об’єкта: вул. Покровська (Жовтнева), 13а, с. Петрівка-Ро
менська, Гадяцький р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: ПД УДППЗ «Укрпошта».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.12.2016. 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 «Укртелеком».
 5. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 20,1 м2 (розміщення
офіса). Місцезнаходження об’єкта: вул. Центральна (Жовтнева), 53а, с. Михайлівка,
Диканський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.12.2016. 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 «Укртелеком».
 6. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 48,5 м2 (розміщення
офіса). Місцезнаходження об’єкта: вул. Засядька, 1, с. Лютенькі, Гадяцький р-н,
Полтавська обл. Балансоутримувач: ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована
дата оцінки: 31.12.2016. 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 «Укртелеком».
 7. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 31,8 м2 (розміщення
офіса). Місцезнаходження об’єкта: вул. Гагаріна, 18, с. Давидівка, Пирятинський
р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована
дата оцінки: 31.12.2016. 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 «Укртелеком».
 8. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 26,9 м2 (розміщення
офіса). Місцезнаходження об’єкта: вул. Центральна (Леніна), 50, с. Харківці, Пирятинський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.12.2016. 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 «Укртелеком».
 9. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 31,52 м2 (розміщення
офіса). Місцезнаходження об’єкта: вул. Миргородська (Жовтнева), 38, с. Вирішальне, Лохвицький р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.12.2016. 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 «Укртелеком».
 10. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 40,3 м2 (розміщення
офіса). Місцезнаходження об’єкта: вул. Світанкова (Свердлова), 20, с. Кобелячок,
Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: ПД УДППЗ «Укрпошта».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.12.2016. 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 «Укртелеком».
 11. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 36,1 м2 (розміщення
обладнання). Місцезнаходження об’єкта: вул. Центральна (Леніна), 55, с. Омельник,
Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: ПД УДППЗ «Укрпошта».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.12.2016. 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 «Укртелеком».
 12. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 18,4 м2 (розміщення
офіса). Місцезнаходження об’єкта: вул. Лікаря О. Богаєвського (40 років Жовтня),
8, м. Кременчук, Полтавська обл. Балансоутримувач: Кременчуцький професійний
ліцей імені А. С. Макаренка. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.12.2016. 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: ПП «Електрон».
 13. Назва об’єкта: частина даху навчально-лабораторного корпусу
площею 14,0 м2 та нежитлове приміщення на технічному поверсі площею
13,0 м2, загальна площа – 27,0 м2 (розміщення обладнання стільникового
зв’язку). 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: 31.12.2016. 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 «МТС Україна».
 14. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 47,5 м2 (розміщення
офіса). Місцезнаходження об’єкта: вул. Молодіжна (Леніна), 2 а, с. Мусіївка, Хорольський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки:
визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована
дата оцінки: 31.12.2016. 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: Сільськогосподарське ТОВ «Мусіївське».
 15. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення першого поверху
громадського будинку площею 20,9 м2 (проведення виставок непродовольчих товарів на площі 13,3 м2, розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів на площі 7,6 м2). Місцезнаходження об’єкта: вул.
Європейська, 149, м. Полтава. Балансоутримувач: Український Державний геологорозвідувальний інститут (УКРДГРІ) (Державне підприємство). Мета оцінки:
визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована
дата оцінки: 31.12.2016. 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 Правденко І. В.
 16. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 9,3 м2 (розміщення
офіса). Місцезнаходження об’єкта: вул. Незалежності (Леніна), 120, смт Машівка,
Полтавська обл. Балансоутримувач: ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата
оцінки: 31.12.2016. 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 Батрак С. В.
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 до Положення);
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення
(за наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення). Зазначені
документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у
тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеною ФДМУ, 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), – 2 080,00 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 РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415)
до 05.01.2017 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 12.01.2017
о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні
(вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча група
знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава,
36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху площею
1,5 м2 нежитлового будинку, що перебуває на балансі Регіонального сервісного
центру МВС в Тернопільській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Замкова, 18, м. Підгайці, Підгаєцький р-н, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою
передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань
орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс
замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу:
ternopil@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області.
Платник робіт з оцінки: ПАТ «Державний ощадний банк України». Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2016: 0,00 грн. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина холу (позиція XVIII) першого поверху
адміністративного будинку площею 2,0 м2 та частки площ спільного користування 1,26 м2, що перебувають на балансі Головного управління ДФС у
Тернопільській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Білецька, 1,
м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для
розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу
(0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна
(0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса
замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ акціонерний банк «Укргазбанк».
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Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.11.2016: 1 273,11 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.
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.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву), яка складається з:
1) заяви про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу 1
Положення (за наявності); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення);
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх особистими підписами та печаткою претендента; 2) документи щодо практичного досвіду
претендента та оцінювачів з виконання робіт з оцінки та інформацію щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення); копії висновків про
вартість майна або витягів зі звітів, підписаних оцінювачами, що будуть залучені до
виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента. Подібними об’єктами до
об’єктів оцінки 1, 2 є нерухоме майно – приміщення, частини будівель для розміщення банкоматів, терміналів, автоматів з розливу напоїв; 3) конкурсну пропозицію
претендента, яка подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт,
а також строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх
конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно
із законодавством. До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів,
вартість послуг з оцінки майна, яких не перевищує 2 008,00 грн.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504.
Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх,
зал засідань).

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
I. Об’єкти приватизації.
 1. Найменування об’єкта оцінки: підземний склад готової продукції
з інженерною інфраструктурою загальною площею 18 306,8 м2 (разом
із земельною ділянкою), що не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Ков’ягівське
хлібоприймальне підприємство» (ліквідовано). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Харківська обл., Валківський р-н, смт Ков’яги, вул. Заводська, 9а. Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта державної власності групи А разом із земельною ділянкою для продажу на
аукціоні. Основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів)
(відомості про об’єкт): нежитлова будівля – підземний склад готової продукції
загальною площею 18 306,8 м2 з інженерною інфраструктурою: залізничні колії,
автодороги, лінія електропередачі зовнішнього освітлення, зовнішня каналізація,
каналізація вигрібна, зовнішній водопровід, каналізація, огорожа складу із залізобетонних плит. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського
товариства: –. Балансова залишкова вартість майна: станом на 31.12.1997 становить 2 332,353 тис. грн. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Харківська обл., Валківський р-н, смт Ков’яги, вул. Заводська, 9а. Розмір земельної
ділянки (ділянок): 7,0419 га. Кадастровий номер земельної ділянки (ділянок):
6321255400:03:000:0743. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення; для обслуговування нежитлової будівлі. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): –.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): –. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю (так, ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/
орендна): державна. Запланована дата оцінки: орієнтовно: 31.12.2016.
 2. Найменування об’єкта оцінки: повернутий у державну власність об’єкт
незавершеного будівництва (група Д) – громадсько-побутовий корпус.
Місцезнаходження підприємства: Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Капитолівка,
вул. Перемоги, 18. Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової
вартості об’єкта незавершеного будівництва (група Д), що підлягає приватизації
шляхом продажу на аукціоні під розбирання. Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості
про об’єкт): незавершене будівництво – громадсько-побутовий корпус. Критий
перехід, що з’єднує його з навчальним корпусом, та підвал не входять до складу
об’єкта. Рік початку будівництва – 1988, рік припинення будівництва – 1991. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова
залишкова вартість майна: –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю
(так, ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна. Запланована дата оцінки: орієнтовно 31.12.2016.
II. Об’єкти оренди.
Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнахоІнформація
№
Мета проведення
дження (індекс, адреса), балансоутримувач (назва, Дата оцінки
про замовниз/п
оцінки
код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
ка/платника
1 Нежитлові приміщення кімн. № 4, 5 на 1-му по31.12.16
версі 3-поверхової будівлі стендового корпусу (інв.
№ 35801) загальною площею 330,8 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Весніна, 7, що перебувають на балансі
Державного підприємства «Український державний
науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)»,
00190443, тел. 704-13-18
2 Нежитлове приміщення кімн. № 9 загальною площею На дату, ви62,8 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового виробничого значену оренкорпусу (інв. № 125032) за адресою: м. Харків,
додавцем
вул. Катерининська, 40/42, що перебуває на балансі Державного підприємства науково-дослідного
технологічного інституту приладобудування (код за
ЄДРПОУ 14310589)

Визначення вар- ТОВ «Радіан»
тості об’єкта з метою продовження
договору оренди

Визначення вартості об’єкта оренди до 200,0 м2 для
погодження розрахунку орендної
плати (за заявою
від сторонньої
організації)
Визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди

3 Нежитлове приміщення кімн. № 27 другого поверху
22.11.16
двоповерхової адміністративної будівлі пошти (інв.
№ 2700003) загальною площею 12,9 м2 за адресою:
Харківська обл., Шевченківський р-н, смт Шевченкове, вул. Леніна, 5, що перебуває на балансі
Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», 22721970,
тел. 712-15-61
4 Частина нежитлового приміщення на 2-му поверсі 1407.10.15 Визначення варповерхового адміністративно-учбового корпусу (інв.
тості об’єкта з ме№ 10300002, літ. А-14) загальною площею 41,0 м2
тою продовження
за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 333, що передоговору оренди
буває на балансі Харківського державного університету
харчування та торгівлі, 01566330, тел. 349-45-15
5 Частина нежитлового приміщення коридору з хімічної
10.12.16 Визначення варсторони (поруч з ліфтом) на сьомому поверсі натості об’єкта з мевчального корпусу загальною площею 8,0 м2 за адретою продовження
сою: м. Харків, пл. Свободи, 4, що перебуває на
договору оренди
балансі Харківського національного університету ім.
В. Н. Каразіна, 02071205, тел. 705-1247
6 Частина коридору № 18 на 2-му поверсі 7-поверхової На дату укла- Визначення
будівлі поліклініки загальною площею 57,1 м2
дення договору вартості об’єкта
за адресою: м. Харків, вул. Гіршмана, 8/10, що пена проведення оренди з метою
ребуває на балансі ДУ «Територіальне медичне
незалежної передачі в оренду
об’єднання МВС України по Харківській області»,
оцінки
08734011, тел. (057) 731-59-27
7 Нежитлові приміщення кімн. № 2, 13, 14 на другому
10.01.17 Визначення варповерсі блоку «В» 4-поверхового головного корпусу
тості об’єкта з меклініки (інв. № 10310001) загальною площею 24,0 м2
тою продовження
за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 339, що педоговору оренди
ребувають на балансі Українського НДІ протезування,
протезобудування та відновлення працездатності,
03191680, тел. 337-76-30
8 Нежитлове приміщення (кімн. № 18, 19, 20, 21,
17.11.16 Визначення
22, 23) на 2-му поверсі одинадцятиповерхової бувартості об’єкта
дівлі інженерно-лабораторного корпусу, літ. А-11,
оренди з метою
загальною площею 55,6 м2 за адресою: м. Харків,
передачі в оренду
вул. Червоношкільна набережна, 2, що перебуває
на балансі Державного проектно-вишукувального та
науково-дослідного інституту «Укренергомережпроект», 0114092, тел. (057) 732-52-61
9 Нежитлові приміщення – кімн. № 2-1, 2-2, 2-3, 2-4,
05.12.16 Визначення вар2-5, 2-6, 3-1, 3-2, 3-3 одноповерхової будівлі госпотості об’єкта з медарського корпусу (інв. № 10310003, літ. Б-1) загальтою продовження
ною площею 154,5 м2 за адресою: Харківська обл.,
договору оренди
Харківський р-н, смт Пісочин, вул. Некрасова, 11,
що перебувають на балансі Державного навчального
закладу «Харківський обласний навчальний центр
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
кадрів АПК», 3288935, тел.: 742-70-30, 742-75-48

–

Харківська
обласна організація «Всеукраїнське
об’єднання
«Батьківщина»
ФОП Мірошник К. В.

ФОП Сафонова Є. Г.

ФОП Гумницька Т. М.

ТОВ «НВФ
«Оргтехплюс»

ТОВ ВКП
«К.І.Т. LTD»

ПАТ «Укртелеком»

7

Продовження таблиці

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнахо№
Мета проведення
дження (індекс, адреса), балансоутримувач (назва, Дата оцінки
з/п
оцінки
код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
10 Нежитлові приміщення – кімн. № 21 першого поверху
05.12.16 Визначення вар3-поверхового нежитлового будинку (інв. № 0200011)
тості об’єкта з мезагальною площею 39,6 м2 за адресою: Харківська
тою продовження
договору оренди
обл., Сахновщинський р-н, смт Сахновщина, вул. Поштова, 6, що перебувають на балансі Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», 22721970, тел. 712-46-43
11 Частина нежитлового приміщення на першому поверсі
18.12.16 Визначення вар3-поверхової будівлі навчального корпусу № 2 (не витості об’єкта з мекористовується у навчальному процесі), інв. № 35747,
тою продовження
загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків,
договору оренди
вул. Громадянська, 3, що перебуває на балансі ДВНЗ
«Харківській коледж текстилю та дизайну», 04606538,
тел. 700-36-24
12 Нежитлові приміщення в одноповерховій будівлі
На дату, ви- Визначення варпошти загальною площею 33,34 м2 за адресою:
значену орен- тості об’єкта орендодавцем ди до 200,0 м2 для
Харківська обл., м. Чугуїв, мікрорайон Авіатор, 162,
що перебувають на балансі Державного підприємства
погодження роз«Чугуївський авіаційний ремонтний завод», 08305644,
рахунку орендної
тел. (05746) 4-21-03
плати (за заявою
від сторонньої організації)
13 Нежитлові приміщення в одноповерховій будівлі
05.12.16 Визначення вар2
пошти загальною площею 33,3 м за адресою: Хартості об’єкта з метою продовження
ківська обл., Нововодолазький р-н, с. Новоселівка,
договору оренди
вул. Дзержинського, 274, що перебувають на балансі
Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», 22721970,
тел. 712-46-43
14 Нежитлові приміщення кімн. № 3-6 в одноповерховій
05.12.16 Визначення варбудівлі пошти загальною площею 31,9 м2 за адресою:
тості об’єкта з метою продовження
Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Палатки,
договору оренди
вул. Привокзальна, 2, що перебувають на балансі
Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», 22721970,
тел. 712-46-43
15 Нежитлові приміщення в одноповерховій будівлі
28.11.16 Визначення варпошти загальною площею 25,35 м2 за адресою:
тості об’єкта з метою продовження
Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Стара Водоговору оренди
долага, вул. Широка, 96, що перебувають на балансі
Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», 22721970,
тел. 712-46-43
16 Нежитлове приміщення – частина вестибуля на
На дату, ви- Визначення варпершому поверсі шестиповерхової будівлі головного значену орен- тості об’єкта оренучбового корпусу ХНМУ загальною площею 1,0 м2
додавцем ди до 200,0 м2 для
за адресою м. Харків, просп. Науки, 4, що перебуває
погодження розна балансі Харківського національного медичного унірахунку орендної
верситету, код за ЄДРПОУ 01896866, тел. 707-73-80
плати (за заявою
від сторонньої
організації)
17 Нежитлове приміщення – частина коридору на
На дату, ви- Визначення варпершому поверсі шестиповерхової будівлі головного значену орен- тості об’єкта оренучбового корпусу ХНМУ загальною площею 1,0 м2
додавцем ди до 200,0 м2 для
за адресою м. Харків, просп. Науки, 4, що перебуває
погодження розна балансі Харківського національного медичного унірахунку орендної
верситету, код за ЄДРПОУ 01896866, тел. 707-73-80
плати (за заявою
від сторонньої
організації)
18 Нежитлове приміщення – кімн. № 2 на першому
На дату, ви- Визначення варповерсі триповерхової будівлі з триповерховою
значену орен- тості об’єкта ореннадбудовою у центральній частині та двома чотиридодавцем ди до 200,0 м2 для
поверховими прибудовами Науково-дослідного інстипогодження розтуту гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ
рахунку орендної
загальною площею 15,1 м2 за адресою м. Харків,
плати (за заявою
від сторонньої
вул. Тринклера, 6, що перебуває на балансі Харківорганізації)
ського національного медичного університету, код за
ЄДРПОУ 01896866, тел. 707-73-80
19 Нежитлове приміщення – частина кімнати № 1-12
14.01.17 Визначення варна першому поверсі двоповерхової будівлі учбового
тості об’єкта з мекорпусу та бібліотеки, літ. «И-4», загальною площею
тою продовження
8,8 м2 за адресою: м. Харків, просп. Льва Ландау,
договору оренди
27 (50-річча СРСР, 27), що перебуває на балансі
Харківського національного університету внутрішніх
справ (код за ЄДРПОУ 08571096), тел.: 739-81-81,
52-31-35
20 Частина холу другого поверху чотириповерхової
01.01.17 Визначення варбудівлі учбового корпусу № 3 (інв. № 1030021)
тості об’єкта з мезагальною площею 7,2 м2 за адресою: Харківська
тою продовження
договору оренди
обл., с. Комуніст, учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що перебуває на балансі Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва,
00493764, тел. 93-71-46
21 Одноповерховий металевий павільйон (інв.
08.12.16 Визначення вар№ 10330011) загальною площею 26,75 м2 за адретості об’єкта з метою продовження
сою: м. Харків, Салтівське шосе, 268, що перебуває
договору оренди
на балансі Харківської медичної академії післядипломної освіти, 01896872, тел. (057) 711-35-56
22 Частина нежитлового приміщення коридору, кімн.
09.01.17 Визначення вар№ 24 на 2-му поверсі 5-типоверхової будівлі учбового
тості об’єкта з мекомплексу (літ. А-5, інв. № 46510) загальною площею
тою продовження
1,0 м2, пам’ятка архітектури, за адресою: м. Харків,
договору оренди
пл. Конституції, 11, що перебуває на балансі Харківського національного університету мистецтв ім. І. П.
Котляревського, 02214350, тел. 731-10-95

Інформація
про замовника/платника
ПАТ «Укртелеком»

ПАТ «Укртелеком»

ПАТ «Укртелеком»

ПАТ «Укртелеком»

ПАТ «Укртелеком»

–

–

–

ФОП Гаврилова Т. В.

ФОП Бовдуй
Л. В.

ФОП Комісаренко О. А.

АБ «Укргазбанк»

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.
Конкурси відбудуться 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).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна
 1. Об’єкт: частина даху площею 2,0 м2 будівлі гуртожитку, що перебуває на балансі ДНЗ «Бериславський професійний аграрний ліцей», за адресою:
Херсонська обл., Бериславський р-н, с-ще Червоний Маяк, вул. Центральна, 1б.
Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП
Ісаєв М. М. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована
дата оцінки: 31.12.2016.
 2. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею
162,7 м2 у будівлі поштового зв’язку № 34 (реєстровий номер 21560045.2200.
АААЖЕИ933), що перебуває на балансі Херсонської дирекції УДППЗ «Укрпошта»,
за адресою: м. Херсон, просп. 200 років Херсона, 16. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ПП «Здоров’я МВ». Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.12.2016.
 3. Об’єкт: частина цеху по в’язці віників площею 660,2 м2, що перебуває на балансі ДП «Великокопанівське лісомисливське господарство» за адресою:
Херсонська обл., Цюрупинський р-н, с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а. Замовник:
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ «БВФ «НЕЖДАННА». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована
дата оцінки: 31.12.2016.
Звіти про оцінку мають бути прошиті (прошнуровані), пронумеровані, скріплені підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання,
що проводив оцінку.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів,
максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів нерухомого майна, яку може бути
запропоновано учасником конкурсу у конкурсній пропозиції, становить: приміщень,
нерухомого майна для встановлення передавальних пристроїв – не більше ніж 2
080,00 грн; окремо розташованих будівель – не більше ніж 2700 грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за
№ 60/28190), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим
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пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмову згоду керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за необхідності); інформацію
про претендента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки;
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті (не більше 5 днів для об’єктів
оренди); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із
заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,
47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00
через 14 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок
(0552) 22-44-44.

з оцінки об’єктів нерухомого майна: приміщення – 2,08 тис. грн; окремо розташована будівля – 2,7 тис. грн.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
у запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на
виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту
11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4
до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення); 3)
конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектора управління персоналом, органі
заційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ
по Хмельницькій області (каб. № 1) до 5 січня 2017 року (включно) до 17.00.
Конкурс відбудеться 12 січня 2017 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.

ХМЕЛЬНИЦЬКА область

ЧЕРКАСЬКА область

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 Назва об’єкта оцінки № 1: нежитлова будівля (павільйон) загальною
площею 116,3 м2. Балансоутримувач – Хмельницька філія «Концерн «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Ціолковського, 1/1.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон
та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.
ua. Балансова залишкова вартість станом на 01.12.2016 – 2 000,00 грн. Дата оцінки – 31.12.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ПрАТ
«Хмельницький обласний пивзавод». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є:
окремі будівлі (нерухомість комплексного використання).
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею 226,3 м2
у одноповерховій будівлі складу № 2. Балансоутримувач – Хмельницька філія «Концерн «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький,
вул. Ю. Сіцінського, 11. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
podil_68@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.11.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особаплатник робіт з оцінки – ФОП Патлатий Леонід Васильович. Подібними об’єктами
до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість виробничоскладського призначення).
За рекомендацією ФДМУ максимальна ціна надання послуг з оцінки майна,
що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця конкурсу

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення будівлі площею 30,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна наукова установа
«Смілянське спеціалізоване конструкторське бюро по обладнанню для цукрової
промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Сім'ї Бобринських (вул.
Артема), 112, м. Сміла, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Фурман Ніна
Володимирівна. Дата оцінки: 31.12.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: гаражні бокси, позначені літерами Б, В, Г, Е на
плані-схемі будівель. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНТУ
Український державний проектно-вишукувальний інститут «Укрцукропроект».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Добровольського, 3, м. Черкаси. Платник
робіт з оцінки: ФОП Асатрян Оганнес. Дата оцінки: 31.12.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень адмінбудівлі
згідно з план-схемою будівель та площі загального користування – 9,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНТУ Український державний
проектно-вишукувальний інститут «Укрцукропроект». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Добровольського, 3, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Карапетян Гагік Рудікович. Дата оцінки: 31.12.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: службові приміщення колишнього АКАБ «Україна», а саме: адмінбудинок площею 205,3 м2, підвал площею 59,1 м2, гараж
площею 64,2 м2, убиральня – 5,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта

оцінки: Черкаська обласна державна адміністрація. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Соборна, 30, смт Бабанка, Уманський р-н, Черкаська обл. Платник
робіт з оцінки: Бабанська селищна рада. Дата оцінки: 31.12.2016.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі (кімн.
105, 106, УІ) адмінбудівлі загальною площею 39,85 м2 (корисна площа –
29,5 м2, загального користування – 10,35 м2). Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Житомирська (Щорса), 6, м. Сміла, Черкаська обл. Платник
робіт з оцінки: ФОП Якушин Андрій Вячеславович. Дата оцінки: 31.12.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху будівлі (кабінету в адмінприміщенні № 14) площею 17,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фінансова інспекція в Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. В. Чорновола, 157, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «ВВН». Дата оцінки: 31.12.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення на першому поверсі двоповерхової
прибудови адмінбудівлі загальною площею 63,29 м2: з них корисна площа –
47,4 м2, загального користування – 15,89 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Дашковича, 39, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:
ФОП Нечитайло Олександр Федорович. Дата оцінки: 31.12.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: приміщення на першому поверсі двоповерхової прибудови адмінбудівлі (прим. 1-62) загальною площею 30,06 м2 (з них
корисна площа – 22,7 м2, загального користування – 7,36 м2). Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Дашковича, 39, м. Черкаси. Платник
робіт з оцінки: ФОП Сумська Олена Анатоліївна. Дата оцінки: 31.12.2016.
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: cherkasy@spfu.
gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 10 січня 2017 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 16 січня 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.
Продовження рубрики на стор. 10

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ВІННИЦЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Вінницькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державне агентство вод- 01033728, Вінницьке міжрайонне управління водного господарства, 21100,
Нерухоме майно – частина даху будівлі мехмай01033728.9.АААБАЖ839 21100, м. Вінниця,
4,0
31585,00
5 років
Розміщення щогли з радіообладнанням оператора телекомуніних ресурсів України
м. Вінниця, вул. Карбишева, 51, тел. (0432) 68-06-52
стерні (літ. Б, Б1)
вул. Карбишева, 51
кацій, що надає послуги з рухомого (мобільного зв’язку)
2 Державна служба статис- 02359395, Головне управління статистики у Вінницькій області, 21100, м. Вінни- Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення
–
21100, м. Вінниця,
43,5
281576,00
2 роки
Розміщення громадської організації
тики України
ця, вул. Хмельницьке шосе, 15, тел. (0432) 52-57-70
на 11-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А)
вул. Хмельницьке шосе, 15

№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ВОЛИНСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Волинській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу
з/п
управління
1 Державна казначейська
служба України
2 Міністерство фінансів
України
3 Державне агентство лісових ресурсів України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)
37788874, Ковельське управління державної казначейської служби України Волинської
області, 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Кармелюка, 4, тел. (03352) 5-32-45
02311827, Управління фінансів Луцької РДА Волинської області, 43001, Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Шевченка, 41, тел. (0332) 72-80-61
00991491, Державне підприємство «Цуманське лісове господарство», 45233, Волинська обл., Ківецівський р-н, смт Цумань, вул. Жовтнева, 124

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви на оренду
найменування реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
Гараж
37788874.1. АААДЕГ011 45000, Волинська обл., м. Ковель,
87,1
91 053,00
2 роки 364 дні
вул. Кармелюка, 4
Гараж
0231127.АААДЕВ707 43001, Волинська обл., м. Луцьк,
41,0
74 574,00
1 рік
вул. Шевченка, 41
Частина будівлі 00991491.3.АААДГЖ399 45235, Волинська обл., Ківерцівський р-н,
74,8
96 676,00
2 роки 364 дні
котлопункту
с. Грем’яче, вул. Лісовий кордон

мета використання
Для розміщення власного автомобіля
Для зберігання автотранспорту сектору культури
Для розміщення кафе, що здійснює
продаж товарів підакцизної групи

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, 808, РВ ФДМУ по Волинській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Міністерство освіти 02066747, Державний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський національний університет
Частина нежитлового
02066747.4.ЦЖМФУЕ022 м. Дніпропетровськ,
6,0
61 957,00
1 рік
Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг з
і науки України
ім. О. Гончара», м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 72, тел. (0562) 374-98-01
вбудованого приміщення
вул. Казакова, 24
ксерокопіювання
Міністерство охорони 02010681, Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерство охорони здоров’я
Частина нежитлового
Інформація відсутня м. Дніпро, вул. Се4,0
41 124,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельних автоматів з продажу продовольчих товарів
здоров’я України
України», м. Дніпро, вул. Вернадського, 9, тел. (056) 713-52-57
приміщення
вастопольська, 17
Міністерство освіти 40783970, ДВНЗ Криворізький економічний інститут «Київський національний економічний університет Частина нежитлового
02070884.9.УЖЖШКЯ026 м. Кривий Ріг,
14,0
48 644,00
1 рік
Розміщення: торговельного об’єкта з продажу канцтоварів; ксерокопіювальі науки України
ім. Вадима Гетьмана», м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 64, тел. (0564) 90-15-12
вбудованого приміщення
просп. Поштовий, 64 (10,0+4,0)
ної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів
Міністерство освіти 37861959, Гірничо-електромеханічний коледж Державного вищого навчального закладу «Криворізький Частина нежитлового
37664469.5.РУССБЖ004 м. Кривий Ріг,
7,5
24 773,00
1 рік
Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксеі науки України
національний університет», 50096, м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 37г, тел.: (0564) 53-02-18, 53-20-50
вбудованого приміщення
вул. Ватутіна, 37г
рокопіювання документів та торговельного об’єкта з продажу канцтоварів
Назва органу
управління

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

найменування

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ДОНЕЦЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Донецькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
вартість майна максимально
загальна
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
за незалежною можливий
площа, м2
оцінкою, грн строк оренди
1 Міністерство економіч- 00209740, ДУ «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії», Будівля формувальної дільниці (літ. 3Б-1) площею 373,2 м2, будівля
Інформація відсутня Донецька обл., Волноваський 2 165,5
869 881,00
2 роки
2
ного розвитку і торгівлі 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 25, тел. (057) 700-01-23
сушильної дільниці (літ. 3А-1) площею 487,9 м , будівля пічного
р-н, смт Донське
11 місяців
відділення (літ. 3В-1) площею 817,4 м2, будівля гаража (літ. 2Ч-1)
України
площею 207,1 м2, будівля АБК (літ. 2Є-2) площею 279,9 м2
2 Міністерство інфра38728439, Маріупольська філія ДП «Адміністрація морських портів України», 87510, Нежитлові приміщення восьмого поверху будівлі ЦРРС
38727770.8.АААИБД873 Донецька обл., м. Маріуполь,
38,9
128 743,00
2 роки
структури України
Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Адмірала Луніна, 3, тел. (0629) 40-82-34
просп. Адмірала Луніна, 99 у т. ч. 37,4
11 місяців
1,5
3 Міністерство освіти
00173367, Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії, Нежитлове вбудоване приміщення третього поверху будівлі
02070789.2.ОКМЕМЛ194 Донецька обл., м. Дружківка,
20,0
40441,00
2 роки
і науки України
84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Соборна, 32, тел. (06267) 4-31-32
адміністративно-господарських приміщень гуртожитку
вул. Соборна, 26
360 днів
4 Міністерство освіти
00173367, Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії, Нежитлове вбудоване приміщення третього поверху будівлі
02070789.2.ОКМЕМЛ194 Донецька обл., м. Дружківка,
20,9
38 200,00
2 роки
і науки України
84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Соборна, 32, тел. (06267) 4-31-32
адміністративно-господарських приміщень гуртожитку
вул. Соборна, 26
360 днів
5 Міністерство освіти
26593428, Маріупольський державний університет, 87500, Донецька обл., м. Марі- Частина нежитлового вбудованого приміщення першого поверху на- 26593428.6.ФЦПШЛО009 Донецька обл., м. Маріуполь,
1,0
4 096,00
2 роки
і науки України
уполь, просп. Будівельників, 129а, тел. (0629) 53-22-51
вчального корпусу № 1
просп. Будівельників, 129а
360 днів
6 Міністерство інфра22020055, Донецька дирекція УДППЗ «Укрпошта», 84122, Донецька обл.,
Нежитлові вбудовані приміщення першого поверху будівлі пошто- 21560045.500.АААЖЖА429 Донецька обл., м. Добропіл72,6
166 600,00
1 рік
структури України
м. Слов’янськ, вул. Свободи, 1, тел. (0626) 66-40-10
вого зв’язку
ля, вул. Гагаріна, 38

мета використання
Розміщення виробництва композитних сумішей для керамічної та фарфоро-фаянсової галузей промисловості (інше
використання майна)
Розміщення офіса
Розміщення офіса
Розміщення суб’єкта господарювання, що надає послуги з
бухгалтерського обліку
Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари (продаж снеків та безалкогольних напоїв)
Розміщення складу

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів 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 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». За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (057) 700-02-26.

ЗАПОРІЗЬКА область
№
з/п
1
2

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
Назва органу
Балансоутримувач
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можуправління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Державне агентство
36381839, Управління каналів Північно-Рогачикської зрошувальної системи, 71632, За- Частина замощення (літ. І)
–
Запорізька обл., Василівський 1 197,6
192 937,67
2 роки 364 дні Розміщення стоянки для автомобілів
(виходячи з вартості 1,0 м2)
водних ресурсів України порізька обл., Василівський р-н, м. Дніпрорудне, вул. Нижня, 6, тел. (061) 757-64-03
р-н, с. Балки, вул. Миру, 286
Державне агентство
04653845, Запорізька гідрогеолого-меліоративна експедиція, 71632, Запорізька обл., Нежитлові приміщення № 1, 2 будівлі за- 04653845.12.АААБГК285 Запорізька обл., Василівський
17,3;
10 303,00;
2 роки 364 дні Інше використання нерухомого майна (утримання домашньої птиці, пловодних ресурсів України Василівський р-н, м. Дніпрорудне, вул. Нижня, 6, тел. (061) 757-64-34
правної станції (літ. Д); частина замощення І
р-н, с. Балки, вул. Степова, 20 625,0
103 849,00
щею 17,3 м2); розміщення стоянки для автомобілів (площею 625,0 м2)

Заяви про оренду зазначених об’єктів 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 один об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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КИЇВСЬКА область
№
з/п
1
2

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
Назва органу управління
Балансоутримувач
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою без ПДВ, грн
максимально можливий строк оренди
Державна служба України з над- 38537963, Головне управління
Частина даху будівлі пожежного депо 38537963.1.ХФАХСК029 Київська обл., Поліський р-н,
6,0
129 000,00
2 роки 11 місяців
звичайних ситуацій
ДСНС України у Київській області
с. Вільча, вул. Шевченка, 26
Міністерство інфраструктури
20572069, ДП «Міжнародний
Приміщення № 86 на 2-му поверсі
–
Київська обл., м. Бориспіль,
31,6
1 391 023,00
2 роки 11 місяців
України
аеропорт «Бориспіль»
бізнес-центру вантажного термінала
Аеропорт

мета використання
Розміщення оператора телекомунікацій, який
надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку
Розміщення офісних приміщень

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15. 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».

ЛУГАНСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Луганській 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
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можливий
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство внутрішніх 08670705, Рубіжанський міський відділ ГУМВС України у Луганській області, 93000, Луганська обл., Нежитлові вбудовані приміщення одноповерхової адміні–
93000, Луганська обл., м. Ру50,7
89 200,00
2 роки 11 місяців
Розміщення офіса – 28,7 м2 та
справ України
м. Рубіжне, вул. Смирнова, 1, тел. (066) 132-87-021
стративної будівлі літ. А (інв. № 10310002)
біжне, вул. Мєндєлєєва, 24а
станом на 31.10.2016
складу – 22,00 м2
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 93404, Луганська обл., м.Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів,
32а, РВ ФДМУ по Луганській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЛЬВІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
№
Назва органу
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
загальна вартість майна за не- максимально можз/п
управління
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
контактний телефон)
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство освіти 05393837, ВСП Технічний коледж НУ «Львівська політехніка», Вбудовані нежитлові примі- 02071010.25.ЦЛЯЮСЕ375 Львівська обл., Жидачівський р-н, м. Ходорів,
53,3
214 000,00
2 роки 364 дні
30,3 м2 – розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів піді науки України
79035, м. Львів, вул. Пимоненка,17, тел. 270-20-50
щення на 1-му поверсі будівлі
вул. імені Героя Майдану Романа Точина, 2
станом на 31.10.2016
акцизної групи; 23,0 м2 – розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

МИКОЛАЇВСЬКА область
№
з/п Назва органу управління
1 Державне агентство водних
ресурсів України
2 Міністерство інфраструктури України
3 Міністерство інфраструктури України
4 Державна судова адміністрація України

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Миколаївській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
загальна вартість майна за неза- максимально мож(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
04528212, Березнегуватське управління водного господарства, вул. Піонерська, 34,
Нежитлове приміщення адміністра04528212.1.АААКЖК352 вул. Піонерська, 34, смт Берез40,0
54 600,00
2 роки 364 дні
смт Березнегувате, Миколаївська обл., 56203, тел. (05168) 9-12-51
тивної будівлі
негувате, Миколаївська обл.
01125608, ДП «Миколаївський морський торговельний порт», м. Миколаїв, вул. Заводська, Навіс
01125608.1.БАОПВЛ066 вул. Заводська, 23/7, м. Ми2 315,8
1 299 322,00
10 років
23/14, тел. (0512) 50-81-88
колаїв
38728444, Миколаївська філія ДП «Адміністрація морських портів України», м. Миколаїв,
Нежитлові приміщення адміністратив 38727770.9.БАОПВЛ092 вул. Заводська, 23/2, м. Ми169,2
531 310,00
2 роки 11 місяців
вул. Заводська, 23, тел.: (0512) 24-10-00, 50-84-00
но-службової будівлі
колаїв
26299835, Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Миколаїв- Нежитлове приміщення першого
26299835.24.ШВАЧБЛО51 вул. Декабристів, 41/18,
16,4
43 028,00
2 роки 364 дні
ській області, м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 41, тел. (0512) 37-92-29
поверху двоповерхової будівлі
м. Миколаїв

мета використання
Розміщення роздягальні
За функціональним призначенням
Торгівля продовольчими, непродовольчими, алкогольними
та тютюновими виробами та складські приміщення
Розміщення офіса для надання юридичної допомоги

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ по Миколаївській області, 6-й
поверх, кімн. 37-38 та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією слід звертатися за тел.: (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження
об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ОГОЛОШЕННЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Балансоутримувач
загальна вартість майна за неза- максимально можз/п Назва органу управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство інфраструк- 22740252, ХД УДППЗ «Укрпошта», 73003, м. Херсон, просп. Ушакова,
Частина вбудованого нежитлового приміщення 21560045.2200.АААЖЕИ955 м. Херсон, просп.
35,0
194 419,00
1 рік
Торгівля продовольчими товарами, крім товарів підакцизної групи; торгівля
тури України
41, тел. (0552) 49-82-04
на першому поверсі будівлі ВПЗ № 39
200 років Херсону, 43
промисловими товарами; розміщення перукарні
2 Міністерство освіти
05480298, Херсонський національний технічеський університет, 73008,
Частина холу на першому поверсі навчального
05480298.1.ЖКСГАШ103 м. Херсон, Бериславське
4,0
24 533,00
2 роки 11 місяців Розміщення банкомата та інформаційно-платіжного термінала (ІПТ)
і науки України
Херсонська обл., м. Херсон, Бериславське шосе, 24, тел. (0552) 32-69-10 корпусу № 1
шосе, 24
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. 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».

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
№ Назва органу
з/п управління
1 Державне
агентство лісових ресурсів України

2 Міністерство
культури
України

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Хмельницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Балансоутримувач
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна вартість майна за неза- максимально можконтактний телефон)
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
00993314, Державне підприємство «Славутське лісове
Група інвентарних об’єктiв у складі: будівля гаража площею 204,9 м2; будівля контори площею
00993314.7.АААДГЕ220; 00993314.7.АААДГЕ225; вул. Лісна, 52, с. Стри5 046,9
3 140 716,00
2 роки 11 місяців
господарство», вул. Кузовкова, 1, м. Славута, Хмельниць- 65,6 м2; будівля цеху переробки цінних порід деревини площею 920,0 м2; навіс площею 171,2 м2;
00993314.7.АААДГЕ231; 00993314.7.АААДГЕ242; гани, Славутський р-н,
навіс для зберігання готової продукції площею 185,9 м2; будівля цеху переробки деревини площею
ка обл., 30000, тел. (03842) 7-03-50
00993314.7.АААДГЕ233; 00993314.7.АААДГЕ229; Хмельницька обл., 30069
00993314.7.АААДГЕ239; 00993314.7.АААДГЕ240;
776,1 м2; частина приміщень будівлі паркетного цеху площею 419,3 м2; будівля складу готової про00993314.7.АААДГЕ226; 00993314.7.АААДГЕ238;
дукції площею 391,2 м2; ангар площею 541,7 м2; будівля цеху арболітових блоків площею 191,6 м2;
будівля цеху по виготовленню дерев’яної стружки площею 251,7 м2; будівля котельні площею
00993314.7.АААДГЕ230; 00993314.7.НТЮУУД571;
232,1 м2; будівля столярного цеху площею 228,5 м2; будівля ремонтної майстерні площею 467,1 м2
00993314.7.АААДГЕ237; 00993314.7.АААДГЕ235
23564969, Національний історико-архітектурний заповідник Літній майданчик, що є частиною комплексу Міської брами
23564961.1.АААДДЛ173
вул. Замкова, 3, м. Кам’я
14,7
85 995,00
2 роки 11 місяців
«Кам’янець», вул. П’ятницька, 9, м. Кам’янець-Подільський,
нець-Подільський, ХмельХмельницька обл., 32301, тел. (03849) 2-31-16
ницька обл., 32300

мета використання
Проведення виробничої діяльності
(деревообробне виробництво)

Розміщення кафе без
продажу товарів підакцизної групи

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

№
з/п Назва органу управління
1 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
2 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
3 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
4 Міністерство освіти і науки
України

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
загаль- вартість майна максимально
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
на пло- за незалежною можливий
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди
00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут технікоПриміщення другого поверху
–
бульв. Шевченка, 205,
16,4
76 900,00
2 роки
Побутове обслуговування населення – майстерня з ремонту одягу або інша
економічної інформації в хімічній промисловості», бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, тел. (0472) 45-27-63 п’ятиповерхової будівлі
м. Черкаси
364 дні
діяльність в офісних приміщеннях
00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут технікоПриміщення четвертого поверху
–
бульв. Шевченка, 205,
21,3
88 180,00
2 роки
Провадження діяльності у сфері права або інші види діяльності в офісних
економічної інформації в хімічній промисловості», бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, тел. (0472) 45-27-63 чотириповерхової адмінбудівлі
м. Черкаси
364 дні
приміщеннях
00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут технікоПриміщення четвертого поверху
–
бульв. Шевченка, 205,
20,5
84 870,00
2 роки
Розміщення громадського об’єднання на площі, що не використовується для
економічної інформації в хімічній промисловості», бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, тел. (0472) 45-27-63 чотириповерхової адмінбудівлі
м. Черкаси
364 дні
провадження підприємницької діяльності і становить не більш як 50,0 м2, або
інші види діяльності в офісних приміщеннях
00389216, Смілянський коледж харчових технологій національного університету харчових техноло- Частина нежитлового приміщен- 2125622.76.КШСССЛ002 вул. Родини Бобринських, 123, 165,0
297 000,00
2 роки
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у нагій, вул. Родини Бобринських, 123, м. Сміла, Черкаська обл., тел. (04733) 4-04-13
ня їдальні
м. Сміла, Черкаська обл.
364 дні
вчальному закладу (154,7 м2), розміщення торговельного об’єкта з продажу
продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи (10,3 м2)

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

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернівецькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
місцезнахо- загальна вартість майна за не- максимально можлиз/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
дження
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
1 21432643, РВ ФДМУ
–
Зовнішньомайданчикові електромережі, які у процесі приватизації не увійшли до статутного капіталу
–
м. Чернівці,
430,0 м;
63 861,00
2 роки 364 дні
по Чернівецькій
ВАТ «Стек» та відповідно до договору зберігання державного майна від 29.03.2013 № 1 перебувають
просп. Неза350,0 м станом на 30.09.2016
області
на позабалансовому рахунку ТДВ «Холодпродконтракт», а саме: кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТПлежності, 106
234 до ТП-233; кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-235
2 Міністерство освіти 03363140, Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький політехнічний Вбудоване приміщення (1-4) першого поверху будівлі гуртожитку (літ. Б)
03363140.13.ЮКЕКЖМ017 м. Чернівці,
10,8
84 952,76
1 рік
і науки України
коледж», 58029, м. Чернівці, вул. П. Каспрука, 2, тел./факс (0372) 3-70-47
вул. Каспрука, 8
станом на 31.08.2016

мета використання
Інше використання нерухомого
майна (за призначенням)
Розміщення торговельного
об’єкта з продажу автотоварів

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ ФДМУ по Чернівецькій області, тел. 55-42-35. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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
загальна вартість майна за неза- максимально можлиз/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство інфра- 25572588, Чернігівська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку Нежитлове приміщення у будівлі вбудовано-прибудованій 21560045.2500.АААЖЕЛ118 м. Чернігів,
22,0
109 009,47
1 рік
Здійснення торгівлі непродовольчими та продовольструктури України «Укрпошта», 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 28, тел. (04622) 4-12-40, (0462) 65-12-91
до дев’ятиповерхового житлового будинку
вул. Доценка, 2
чими товарами, крім товарів підакцизної групи
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, у п’ятницю – до 16.00 (крім вихідних), РВ
ФДМУ по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

м. КИЇВ
№
з/п

Назва органу управління

1 Міністерство внутрішніх справ
України
2 Міністерство внутрішніх справ
України
3 Міністерство освіти і науки України

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
місцезнахозагальна вартість майна за неза- максимально мож(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
мета використання
дження
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
00032684, Міністерство внутрішніх справ України, 01024, м. Київ,
Нерухоме майно на першому по00032684.1.СЖТАЧХ038 м. Київ, вул. Бо2,0
44 000,00
1 рік
Розміщення банкомата
вул. Богомольця, 10, тел.: 256-03-33, 254-70-60
версі адмінбудівлі № 1
гомольця, 10
станом на 31.08.2016
00032684, Міністерство внутрішніх справ України, 01024, м. Київ,
Нерухоме майно на першому по00032684.1.ГПЯАІВ031 м. Київ, вул. Бо2,0
44 000,00
1 рік
Розміщення банкомата
вул. Богомольця, 10, тел.: 256-03-33, 254-70-60
версі будівлі
гомольця, 12
станом на 31.08.2016
02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Нерухоме майно в аудиторському
–
м. Київ, вул. Ва8,0
114 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання
вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, тел. (044) 239-32-94
корпусі геологічного факультету
сильківська, 90
станом на 30.09.2016
документів на площі 4,0 м2; друк на принтері на площі 4,0 м2 (інше використання майна)
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ФДМУ – 25 років
Продовження таблиці

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Назва органу управління
місцезнахозагальна вартість майна за неза- максимально можнайменування
реєстровий номер майна
мета використання
дження
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
4 Міністерство освіти і науки України 04627049, Державний вищий навчальний заклад «Київський енергетич- Нерухоме майно – нежилі при04627049.1.ТМШЦЦК013 м. Київ, вул. Іва192,0
2 190 370,00
1 рік
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному
ний коледж», вул. Івана Сергієнка, 7, м. Київ, 02105, тел. (044) 558-17-72 міщення
на Сергієнка, 7
станом на 31.10.2016
закладі
5 Міністерство регіонального роз04653199, Державне підприємство «Державний науково-дослідний
Нерухоме майно – нежитлове примі–
м. Київ, бульв.
13,0
235 073,00
2 роки 11 місяців Розміщення офісного приміщення
витку, будівництва та житловота проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»,
щення на сьомому поверсі будівлі
Лесі Українки, 26
станом на 31.08.2016
комунального господарства України м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, тел. 285-08-97
6 Міністерство інфраструктури України 33148732, 195 Центральна база державної спеціальної служби транспорту Нерухоме майно – нежитлові при- 33148732.4.БПЮВХЕ287 м. Київ, вул. Маг- 212,3
2 346 800,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів, алкогольних та
(військова частина Т0710), м. Київ, вул. Магнітогорська, 5, тел. 207-50-48 міщення будівлі «Чайна»
нітогорська, 5
станом на 31.07.2016
тютюнових виробів

№
з/п

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

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

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

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 –
нежитлове приміщення загальною площею 4,0 м2, реєстровий номер майна
19036779.10.ЮЛЯВУЯ002, що перебуває на балансі Київської державної академії
водного транспорту імені Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, за адресою:
м. Київ, вул. Солом’янська, 20 (частина нежитлового приміщення 2,0 м2 на 2-му та
2,0 м2 на 4-му поверхах гуртожитку).
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.08.2016 становить 57 900,00 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 року.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – серпень 2016 року становить
1 930,00 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення оператора та
провайдера телекомунікацій, який надає послуги з доступу до мережі Інтернет – 40 %;
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною
платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 1 рік; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню,
утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами
пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому
ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу,
здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну
оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати
на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений
завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та
надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору
оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового
платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний
надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна;
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди
протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору
оренди; у разі відмови від укладення або непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у
розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 40 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 9.20 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно –
нежитлове приміщення загальною площею 4,0 м2, реєстровий номер майна
19036779.10.ЮЛЯВУЯ004, що перебуває на балансі Київської державної академії
водного транспорту імені Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, за адресою:
м. Київ, вул. Солом’янська, 20б (частина нежитлового приміщення 2,0 м2 на 2-му
та 2,0 м2 на 5-му поверхах гуртожитку).
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.08.2016 становить 54 900,00 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 року.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – серпень 2016 року становить
1 830,00 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення оператора та
провайдера телекомунікацій, який надає послуги з доступу до мережі Інтернет – 40 %;
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною
платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 1 рік; заборона приватизації, суб
оренди 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 40 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 9.50 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформаціції 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 на першому поверсі адміністративної будівлі (каб. 107)
загальною площею 54,6 м2 за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 13а (реєстровий
номер майна 22863747.1.НЧИЮЦЛ3386), що перебуває на балансі Українського
науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних
органів і тканини Міністерства охорони здоров’я України.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.08.2016 становить 980 000,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство охорони
здоров’я 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 – серпень 2016 р. становить
4 900,00 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення їдальні, що не
здійснює продаж товарів підакцизної групи (орендна ставка 6 %); найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта
оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та
умов договору оренди; строк оренди – 1 рік; заборона приватизації, суборенди та
переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримуваати
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 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 – 3):
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032,
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву, в конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (для фізичних осіб за наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа,
балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий
місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу на право оренди
нерухомого державного майна, що відбувся 19.12.2016
За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону на право укладення договору оренди
нерухомого державного майна площею 70,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Чорновола, 24, що перебуває на балансі Київського професійно-педагогічного коледжу
імені Антона Макаренка, конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір
оренди з ТОВ «Рассел Групп».

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. 3 – 8

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсу
відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти
оренди, що відбулися 08.09.2016
Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходжен- Вартість
Пере№
Мета проведення
ня (індекс, адреса), балансоутримувач (назва, код за робіт/строк можець
з/п
оцінки
ЄДРПОУ, контактний телефон)
виконання конкурсу
1 Нежитлові приміщення – кімн. 1-38 на 1-му поверсі
1 700/4 ПП «Ра- Визначення вартості
у будівлі прибудови до 2-поверхової будівлі учбоводикал»
об’єкта з метою провиробничих майстерень загальною площею 33,6 м2
довження договору
оренди
за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 20а, перебуває
на балансі ДНЗ «Харківське вище професійне механікотехнологічне училище», 2547783, тел. 757-67-66
2 Нежитлові приміщення флігеля – кімн. № 6,7 на 1-му
1 600/4 ТОВ
Визначення вартості
поверсі одноповерхової адміністративної будівлі, літ.
«СВК»
об’єкта оренди з меВ-1, загальною площею 30,0 м2 за адресою: м. Харків,
тою передачі в оренду
вул. Гаршина, 9, 39534151, що перебувають на балансі
ДП «Агроспецсервіс», 34532280, тел. (098) 007-15-55
3 Нежитлові приміщення гаража – кімн. № І, ІІ на 1-му
1 500/4 ТОВ
Визначення вартості
поверсі одноповерхової будівлі гаража, літ. Б-1, загаль«СВК»
об’єкта оренди з меною площею 95,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чернитою передачі в оренду
шевська, 76, що перебувають на балансі ДП «Агроспецсервіс», 34532280, тел. (098) 007-15-55
4 Нежитлові приміщення гаража – кімн. № ІІІ, ІV на 1-му
1 500/4 ТОВ
Визначення вартості
поверсі одноповерхової будівлі гаража, літ. Б-1, загаль«СВК»
об’єкта оренди з меною площею 49,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чернитою передачі в оренду
шевська, 76, що перебувають на балансі ДП «Агроспецсервіс», 34532280, тел. (098) 007-15-55
5 Нежитлові приміщення флігеля – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5
1 600/4 ТОВ
Визначення вартості
на 1-му поверсі одноповерхової адміністративної бу«СВК»
об’єкта оренди з медівлі, літ. В-1, загальною площею 26,4 м2 за адресою:
тою передачі в оренду
м. Харків, вул. Гаршина, 9, що перебувають на балансі
ДП «Агроспецсервіс», 34532280, тел. (098) 007-15-55
6 Частина нежитлового приміщення на першому поверсі
1 500/4 ТОВ
Визначення вартості
п’ятиповерхової будівлі загальною площею 1,0 м2
«СВК»
об’єкта оренди до
200,0 м2 для погодженза адресою: м. Харків, вул. Золочівська, 8а, що перебуває на балансі Харківського науково-дослідного інституту
ня розрахунку орендної
судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса,
плати (за заявою від
02883133, тел.: 372-12-20, 372-17-90, 372-20-01
сторонньої організації)
7 Будівля складу (літ. Г-1, інв. №103/01/3/011) площею
2 600/5 ПФ
Визначення вартості
80,6 м2, будівлю складу (літ. Д-1 інв. № 103/01/3/005)
Агентство об’єкта оренди з ме«Схід»
тою передачі в оренду
площею 178,1 м2 та частина дворового покриття (інв.
№ 103/01/3/003) площею 400,0 м2, загальною площею
658,7 м2 за адресою: м. Харків, пров. Кузнечний, 4/6,
що перебувають на балансі Державного підприємства
«Харківський науково-дослідний інститут комплексної автоматизації», 14072049, тел.: (057) 326-63-40, 731-61-17
8 Частина технічного приміщення та сходової клітки на
1 700/5 ПФ
Визначення вартості
3-му поверсі триповерхової надбудови площею 9,0 м2
Агентство об’єкта оренди з ме«Схід»
тою передачі в оренду
та частина зовнішньої стіни сходової клітки 3-го поверху
триповерхової надбудови з двох боків (розміром 3,0 х
0,5 м кожна) площею 3,0 м2 триповерхового будинку
з триповерховою надбудовою у центральній частині та
двома 4-поверховими надбудовами Науково-дослідного
інституту гігієни та професійних захворювань ХНМУ, що
є пам’яткою архітектури, інв. № 10310001, загальною
площею 12,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Трінклера, 6,
що перебувають на балансі Харківського національного
медичного університету, 01896866, тел. (057) 707-73-80
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Продовження таблиці

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходжен- Вартість
Пере№
Мета проведення
ня (індекс, адреса), балансоутримувач (назва, код за робіт/строк можець
з/п
оцінки
ЄДРПОУ, контактний телефон)
виконання конкурсу
9 Кімн. № 15, 16 на 1-му поверсі 6-поверхової будівлі,
1 690/5 ФОП
Визначення вартості
інв. № 1, пам’ятка архітектури, загальною площею
Мок
об’єкта оренди з ме29,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 1,
ров О. П. тою передачі в оренду
що перебувають на балансі ДУ «ДІП СЕД», 00190325,
тел. (057) 731-18-90
10 Частина кімн. № 14 на 1-му поверсі 6-поверхової
1 690/5 ФОП
Визначення вартості
будівлі, інв. № 1, пам’ятка архітектури загальною
Мокров об’єкта оренди з меплощею 50,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська,
О. П.
тою передачі в оренду
1, що перебуває на балансі ДУ «ДІП СЕД», 00190325,
тел. (057) 731-18-90
11 Нежитлові приміщення в одноповерховій будівлі про1 600/4 ТОВ
Визначення вартості
хідної та відділу кадрів інв. № Т-П-1 загальною площею
«СВК»
об’єкта оренди до
76,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Залютинська, 6,
200,0 м2 для погодженщо перебувають на балансі Державного підприємства
ня розрахунку орендної
«Харківський механічний завод», 08248877, тел.: 372плати (за заявою від
74-46, 783-63-01, 783-63-02
сторонньої організації)
12 Нежитлові приміщення в частині одноповерхової будів- 1 600/4 ТОВ
Визначення вартості
лі в складі запчастин, інв. № 1065, загальною площею
«СВК»
об’єкта оренди до
260,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Залютинська, 6,
200,0 м2 для погодженщо перебувають на балансі Державного підприємства
ня розрахунку орендної
«Харківський механічний завод», 08248877, тел.: 372плати (за заявою від
74-46, 783-63-01, 783-63-02
сторонньої організації)
13 Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 3 (згідно з
1 690/5 ФОП
Визначення вартості
технічним планом) на 1-му поверсі 12-поверхового
Мок
об’єкта оренди з мевиробничого корпусу (літ. «А-12») загальною плоров О. П. тою передачі в оренду
щею 29,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Космічна,
21а, що перебувають на балансі ДП «Український
державний проектний інститут «Укрміськбудпроект»,
02497980, тел. 701-07-30
14 Нежитлові приміщення першого поверху поліклініки
2 700/4 ПП «Ра- Визначення вартості
(частина гардеробу № 8.1, частина реєстратури № 8.2,
дикал»
об’єкта оренди з мевбиральня № 6, кабінети № 13, 14, 15, 16, 17) площею
тою передачі в оренду
85,6 м2; другого поверху – кімн. № 6 площею 15,2 м2;
п’ятого поверху – каб. № 3, 18, 19 площею 60,2 м2;
першого поверху лівого крила – частина каб. № 21
площею 20,0 м2; другого поверху правого крила – каб.
№ 9 площею 20,0 м2; третього поверху правого крила –
част. каб. № 10 (площею 18 м2) та каб. № 35 (площею
19,3 м2) загальною площею 238,3 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Текстильна, 4, що перебувають на балансі Харківського національного медичного університету,
01896866, тел. 707-72-82
15 Нежитлові приміщення – частина коридору на 2-му
1 500/4 ТОВ
Визначення вартості
поверсі 3-поверхового корпусу «В» літ. «Г-3» загаль«СВК»
об’єкта оренди з меною площею 3,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Тектою передачі в оренду
стильна, 4, що перебувають на балансі Харківського
національного медичного університету, 01896866,
тел. 707-72-82
16 Нежитлові приміщення – кімн. № 5, 6, 7, 16, 17, 18, 20
1 700/5 ФОП
Визначення вартості
підвалу, кімн. № 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 першоМок
об’єкта оренди з мего поверху; кімн. № 38, 39, 4, 41, 43 другого поверху;
ров О. П. тою передачі в оренду
кімн. № 81, 82, 83, 85 третього поверху 6-поверхового
будинку пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення загальною площею 380,1 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Сумська, 1, що перебуває на балансі ДУ
«ДІПСЕД», 00190325, тел. 731-18-90

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 08.09.2016
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Об’єкт оцінки: нежитлові приміщення площею 247,9 м2 на 1-му поверсі та
площею 31,3 м2 на 2-му поверсі спортивного комплексу «Сокіл» за адресою: вул.
Смілянська, 78, м. Черкаси, що обліковуються на балансі Державного підприємства
Науково-виробничий комплекс «Фотоприлад». Платник робіт з оцінки: Громадська
організація «Воїни АТО Черкащини». Дата оцінки: 31.08.16. Переможцем конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання
роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 1 640 грн.
2. Об’єкт оцінки: нежитлові приміщення будівлі майстерень площею 273,0 м2
за адресою: вул. Грушевського, 14, м. Умань, Черкаська обл., що обліковуються на
балансі Державний навчальний заклад «Уманський професійний ліцей». Платник
робіт з оцінки: ФОП Родащук В. В. Дата оцінки: 31.08.16. Переможцем конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП Борейко В. А. Термін виконання
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 645 грн.
3. Об’єкт оцінки: частина приміщення магазину на першому поверсі двоповерхової будівлі площею 60,02 м2 за адресою: вул. Шевченка, с. Старі Бабани, Уманський р-н, Черкаська обл., що обліковується на балансі Старобабанівської виправної колонії управління державної пенітенціарної служби України в Черкаській області
(92). Платник робіт з оцінки: ФОП Богдан Л. В. Дата оцінки: 31.08.16. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП Борейко В. А. Термін
виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 645 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг
з оцінки майна, що відбувся 08.09.2016
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: ФОП Лещишин Василь Володимирович. Назва об’єкта оцінки: вагова (літ. Б-1) загальною площею 174,5 м2, склад
(літ. Г) загальною площею 233,5 м2, цех щепи (літ. Д) загальною площею 311,1 м2
за адресою: Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, смт Красноїльськ, вул. Куза
А. І., 6, що перебуває на балансі ДП «Сторожинецьке лісове господарство». Мета
проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки:
1 725 грн та 5 календарних днів.
2. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ФОП Федоренко Алла Анатоліївна. Назва об’єкта оцінки: приміщення (1-25) площею 10,5 м2 адміністративного
приміщення (службовий блок) (літ. А-І) МАПП «Росошани» за адресою: Чернівецька
обл., Кельменецький р-н, с. Росошани, вул. Центральна, 191, що обліковується на
балансі Державної фіскальної служби України у оперативному управлінні (користуванні) Чернівецької митниці ДФС. 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: ФОП Лещишин Василь Володимирович. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення першого поверху та підвалу будівлі гуртожитку (літ. А) загальною площею 225,5 м2 за адресою:
м. Чернівці, вул. Заньковецької, 11, що перебуває на балансі Вищого державного
навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет».
Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з
оцінки: 1 725,00 грн та 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 07.09.2017
Переможцем конкурсу визнано (мета проведення – визначення відновної
вартості для цілей оренди ПП «ЕФ Експерт плюс» по об’єкту: нежитловому примі-
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ФДМУ – 25 років

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 15.09.2016
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцем визнано Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки
об’єкта приватизації – туристично-оздоровчого комплексу «Горіховий гай». Балан-
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3 Приміщення загальною площею 134,52 м2 на 1-му поверсі адмінбудівлі ФОП Тарнополь(прим. № 14, 15, 17 згідно з техпаспортом корисною площею 112,1 м2 ський А. П.
та площею загального користування 22,42 м2), що обліковується на
балансі Івано-Франківської філії Українського державного НДІ проектування міст «Діпромісто» імені Ю. М. Білоконя, за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Івана Франка, 4. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для укладення договору оренди

1 150

4

4 Приміщення загальною площею 37,95 м2 першого поверху будівлі, що ФОП Тарнопольобліковується на балансі Івано-Франківської дирекції УДППЗ «Укрпоський А. П.
шта», за адресою: Івано-Франківська обл., Долинський р-н, смт Вигода,
вул. Данила Галицького, 73. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для укладення договору оренди

1 150

4

2 Частина приміщення загальною площею 30,6 м2 третього поверху
ТзОВ «Ека-Захід»
виробничого корпусу № 4В, що обліковується на балансі державного
підприємства «Виробниче об’єднання «Карпати», за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Галицька, 201. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для укладення договору оренди

5

ТзОВ «Ека-Захід»

5

1 Приміщення загальною площею 236,0 м2 другого поверху корпусу
№ 5Г, що обліковується на балансі державного підприємства «Виробниче об’єднання «Карпати», за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Галицька, 201. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для укладення договору оренди

Найменування/ПІБ
суб’єкта оціночної
діяльності – переможця конкурсу

1 400

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

1 000

№
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 31.08.2016

6

7

5
4
4

4

1 050
1 050

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна, що відбувся 15.09.2016
1. Внутрішньозаводські залізничні колії загальною довжиною 1113 пог. м, які
не увійшли під час приватизації до статутного капіталу ВАТ «Каховка», за адресою:
Херсонська обл., м. Каховка, Чаплинське шосе, 7, переможець конкурсу – ПП
«ЕЮФ «Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Вартість робіт – 1 725 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
2. Гараж (літ. Г) загальною площею 134,5 м2, що прибудований до адміністративної будівлі, що перебуває на балансі ДП «Виробничий південний біотехнологічний центр», за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 168, переможець конкурсу –
ПП «Експерт – Центр». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість
робіт – 1 720 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
3. Частина приміщення № 2 загальною площею 1,0 м2 на першому поверсі
будівлі пожежного депо, що перебуває на балансі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, за адресою:
м. Херсон, вул. Молодіжна, 6, переможець конкурсу – ПП «Фрістайл – плюс».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 700
грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
4. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 68,0 м2 на першому
поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку за адресою: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Першотравнева, 26, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 1 720 грн. Строк
виконання робіт – 4 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта державної власності, що відбувся 13.09.016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – приміщення площею 16,4 м2 (у т. ч. площа загального користування – 4,7 м2) на шостому
поверсі інженерно-лабораторного корпусу, що обліковується на балансі ДП «Хмельницький інститут землеустрою», за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська,
4/1 визнано ПП «ТЗК – Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 1 650 грн (без
урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 14.09.2016
Переможцем конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди) ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту: гараж Д площею
54,8 м2 та гараж Ж площею 53,3 м2, що перебувають на балансі Ніжинського управління Державної казначейської служби України в Чернігівській області, за адресою:
Чернігівська обл., м. Ніжин, пл. М. Заньковецької, 4 (вартість виконання робіт з
оцінки – 1 714 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 12.09.2016
№
Назва об’єкта оцінки
з/п
1 Нежитлове приміщення

5

5

2 Нежитлове приміщення
3 Нерухоме майно

Площа, м2

5 Нежитлове приміщення
6 Частина даху
7 Нежитлове приміщення

10 Нерухоме майно

4

3 000

129,4

4

3 500

4

3 200

4

3 500

4

3 300

4

3 500

4

3 200

4

3 200

м. Київ, вул. Академіка
Заболотного, 21

ПАТ ДАК «Національна
мережа аукціонних
центрів»

130,0

м. Київ, вул. Здолбунівська, 2

ФОП Острик Т. В.

69,1

м. Київ, просп. Перемоги, 14

ФОП Острик Т. В.

15,0

м. Київ, просп. Комарова, 1

ФОП Острик Т. В.

м. Київ, вул. Васильківська, 1, корпус № 6

ПАТ ДАК «Національна
мережа аукціонних
центрів»

7,34
30,0

11 Частина нежитлового
приміщення
12 Частина нежитлового
приміщення
13 Частина нежитлового
приміщення
14 Нерухоме майно
15 Нежитлове приміщення

Термін Вартість
виконання, виконанкалендар- ня робіт,
них днів
грн

м. Київ, вул. Народного
ФОП Острик Т. В.
Ополчення, 5а, корпус № 2

18,0

9 Частина нежитлового
приміщення

Переможець – СОД

м. Київ, вул. Димитрова, ФОП Острик Т. В.
5, корпус № 10А

24,9

8 Нерухоме майно

Адреса об’єкта оцінки

8,8

23,45

4 Майданчик

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 08.09.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина площадки для розміщення контейнера площею
25,6 м2 та одне антено-місце (частина зовнішньої площі металевої димохідної
труби котельні для розміщення антенно-фідерних пристроїв на висоті 30,5 м від
поверхні землі площею 15,4 м2 та частини поверхні димової труби, до якої прикріплені сходинки, площею 5,0 м2 для спільного користування), що перебувають
на балансі Державного навчального закладу «Скалатський професійний ліцей»,
за адресою: вул. Леся Курбаса, 30, м. Скалат, Підволочиський р-н, Тернопільська
обл. визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження дії
договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 600 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина даху площею 0,5 м2 для розміщення телекомунікаційного обладнання та 0,93 м2 для кабельроста (0,76 м2 по зовнішній стіні, 0,01 м2
переходу та 0,16 м2 по внутрішній стіні) навчального корпусу № 1 ТНТУ ім. І. Пулюя,
що перебувають на балансі Тернопільського національного технічного університету
ім. І. Пулюя, за адресою: вул. Руська, 56, м. Тернопіль визнано ТОВ фірму «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Вартість виконання робіт
з оцінки – 1 500 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового приміщення підвалу (літ. «А») у побутовому корпусі загальною площею 29,7 м2, що перебуває на балансі Державного
навчального закладу «Почаївське вище професійне училище», за адресою: вул. Кременецька, 31, м. Почаїв, Кременецький р-н, Тернопільська обл. визнано ПП «РАДИКАЛ». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Вартість виконання робіт
з оцінки – 1 680 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина площадки для розміщення контейнера площею
25,2 м2 та одне антено-місце (частина зовнішньої поверхні металево-димохідної
труби котельні для розміщення антенно-фідерних пристроїв на висоті 28,8 м від
поверхні землі площею 15,3 м2 частини поверхні димової труби, до якої прикріплені сходинки, площею 4,65 м2 для спільного користування), що перебувають на
балансі Хоростківського професійного сільськогосподарського ліцею, за адресою: вул. Князя Володимира, 21а, м. Хоростків, Гусятинський р-н, Тернопільська
область визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження дії
договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 650 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина зовнішньої поверхні залізобетонного стовпа
вежі антенного зв’язку для розміщення антенно-фідерних пристроїв на висоті 22,0
м від поверхні землі площею 14,3 м2 та частина поверхні залізобетонного стовпа
вежі антенного зв’язку, до якої прикріплені сходинки, площею 7,5 м2 для спільного користування, що перебувають на балансі Відділу агропромислового розвитку
Лановецької районної державної адміністрації, за адресою: вул. Незалежності, 20,
м. Ланівці, Лановецький р-н, Тернопільська обл. визнано ТОВ фірму «Гудвіл». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою продовження дії договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 700 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: приміщення першого та другого поверхів будівлі «Рідна
школа» поз. (1-5)–(1-9); (1-12)–(1-38) площею 791,7 м2 та частки приміщень спільного користування 1-го поверху поз. (1-1)–(1-4); (1-10) площею 76,9 м2, пам’ятки
архітектури місцевого значення, 1885 рік, охоронний номер 78, що перебуває на
балансі Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани, за адресою: вул. Шевченка, 1, м. Бережани, Тернопільська обл. визнано ТОВ фірму «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Вартість виконання робіт
з оцінки – 1 700 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
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Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: об’єкт державної власності групи Д – незавершене
будівництво – 90-квартирний житловий будинок разом із земельною ділянкою,
що перебуває на балансі Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації, за адресою: вул. Сонячна, 26, м. Монастириська,
Тернопільська обл., 48300 визнано ТОВ фірму «Гудвіл». Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості майна з метою приватизації шляхом продажу на
аукціоні. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 500 гривень, строк виконання робіт – 10 календарних днів.
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Найменування/
ПІБ суб’єкта
оціночної
Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки
діяльності –
переможця
конкурсу
Приміщення загальною площею 41,95 м2 адмінбудівлі, що обліковується ФОП Тарнона балансі Головного управління статистики в Івано-Франківській області, польський
за адресою: Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Грушевського,18. А. П.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди
Приміщення загальною площею 46,9 м2, а саме: кімн. 44 – 26,9 м2, кімн.
ФОП Тарно45 – 8,7 м2, кімн. 46 – 1,9 м2, кімн. 47 – 2,2 м2, кімн. 48 – 7,2 м2 на
польський
першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі
А. П.
Долинського районного центру зайнятості, за адресою: Івано-Франківська
обл., м. Долина, проспект Незалежності, 3. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження
договору оренди
Приміщення загальною площею 45,2 м2, а саме: кімн. 19 – 7,3 м2, кімн.
ФОП Тарно20 – 5,0 м2, кімн. 21 – 17,6 м2, кімн. 22 – 5,2 м2, кімн. 23 – 3,3 м2, кімн. польський
24 – 6,8 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується А. П.
на балансі Долинського районного центру зайнятості, за адресою: ІваноФранківська обл., м. Долина, проспект Незалежності, 3. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
Будівля котельні загальною площею 87,8 м2 (літ. Г згідно з експлікацією до ФОП Тарноплану поверхів), що обліковується на балансі Вищого професійного учи- польський
лища № 14 м. Коломиї, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Коломия, А. П.
вул. І. Мазепи, 224а. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
Частина приміщень гаражів загальною площею 63,5 м2, а саме: прим. № 1 – ТзОВ «ЕКА26,4 м2, прим. № 11 – 37,1 м2 (літ. Г згідно з експлікацією до плану поверхів), Захід»
що обліковуються на балансі Державного навчального закладу «Коломийський
професійний ліцей сфери послуг», за адресою: Івано-Франківська обл., м.
Коломия, вул. Б. Хмельницького, 88. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
Гідротехнічні споруди 42-х ставів та водоподаючий канал загальною
ТзОВ «Інвесплощею 217,7 га, що обліковуються на балансі державного підприємства тиційна група
«Укрриба», за адресою: Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Бабин «Захід»
Середній. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
Гідротехнічні споруди 82-х ставів загальною площею 438,03 га, що обліко- ТзОВ «Інвесвуються на балансі державного підприємства «Укрриба», за адресою: Івано- тиційна група
Франківська обл., Галицький р-н, на території смт Більшівці, с. Нараївка, с. «Захід»
Кукільники, с. Медухів та с. Дитятин. Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
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№
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 07.09.2016

1 350

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 13.09.2016
1. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 9,0 м2 та частина даху площею 10,0 м2. Балансоутримувач: Державна установа «Територіальне
медичне об’єднання МВС України по Дніпропетровській області». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Погребняка, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко
В. В. Вартість робіт – 4 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 76,3 м2.
Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Малиновського, 76. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість робіт –
3 100,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
3. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Придніпровський енергобудівний технікум».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Космонавта Волкова, 6б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість робіт – 4 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
4. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 4,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.
Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 28. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ
«Авто Маркет». Вартість робіт – 2 600,00 грн, строк виконання (у календарних
днях) – 4.
5. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 5,66 м2 та частина даху площею 4,65 м2. Балансоутримувач: Державна установа «Територіальне
медичне об’єднання МВС України по Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Погребняка, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко
В. В. Вартість робіт – 4 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 55,42 м2. Балансоутримувач: Український політехнічний технікум. Адреса: м. Кривий Ріг,
просп. К. Маркса, 68. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість робіт – 3 240,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта:частина нежитлового вбудованого приміщення площею
21,0 м2. Балансоутримувач: Криворізький коледж НАУ. Адреса: м. Кривий Ріг,
вул. Туполева, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість робіт –
3 060,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізька, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Авто Маркет».
Вартість робіт – 2 600,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
9. Назва об’єкта:частини нежитлового вбудованого приміщення площею 11,1 м2.
Балансоутримувач: Національна металургійна академія України. Адреса: м. Дніпро
(Дніпропетровськ), просп. Гагаріна, 4, 6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Перевай В. С.
Вартість робіт – 4 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
10. Назва об’єкта: частин нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. академіка Янгеля, 14. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість робіт – 2 600,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 4.
11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 177,0 м2. Балансоутримувач: ДПТНЗ «Дніпропетровський центр професійної освіти». Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Перевай В. С.
Вартість робіт – 4 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
12. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 63,1 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпропетровський державний цирк». Адреса: м. Дніпропетровськ,
вул. Набережна Леніна, 33. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість
робіт – 4 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
13. Назва об’єкта:частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Придніпровський енергобудівний технікум».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Космонавта Волкова, 6б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість робіт – 3 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
14. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 14,0 м2. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській області. Адреса:
Дніпропетровська обл., смт Покровське, вул. 40 років Жовтня, 13. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 4 000,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 4.
15. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 94,5 м2. Балансоутримувач: Фрунзенське міжрайонне управління водного господарства. Адреса:
Дніпропетровська обл., смт Ювілейне, вул. Радгоспна, 42. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість робіт – 4 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
16. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
5,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний аграрно-економічний
університет. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова (Сергія Єфремова),
25. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість робіт – 3 050,00
грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
17. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 185,2 м2. Балансоутримувач: ДПТНЗ «Орджонікідзевське професійно-технічне училище». Адреса:
Дніпропетровська обл., м. Орджонікідзе (Покров), вул. Л. Чайкіної, 17. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість робіт – 4 000,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 4.
18. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 45,1 м2.
Балансоутримувач: Відділ агропромислового розвитку Софіївської РДА Дніпропетровської області. Адреса: Дніпропетровська обл., смт Софіївка, вул. Шкільна, 7.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 4 000,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 4.
19. Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі – гаража площею 127,3 м2, частина нежитлової споруди служби водопостачання площею 99,2 м2 та частина майданчика площею 30,0 м2. Балансоутримувач: Нікопольське міжрайонне управління
водного господарства. Адреса: Дніпропетровська обл., с. Південне, вул. Чкалова, 2.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 4 000,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 4.
20. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 17,37 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Макарова, 27а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
Вартість робіт – 3 050,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
21. Назва об’єкта: частина даху площею 13,0 м2. Балансоутримувач: ДПТНЗ «Орджонікідзевське професійно-технічне училище». Адреса: Дніпропетровська обл., м.
Покров (Орджонікідзе), вул. Л. Чайкіної, 17. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко
В. В. Вартість робіт – 4 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
22. Назва об’єкта: майданчик площею 70,0 м2. Балансоутримувач: Марганецький коледж ДВНЗ «НГУ». Адреса: м. Марганець, вул. Лермонтова, 8. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 4 000,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 4.
23. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
461,4 м2. Балансоутримувач: Софіївська районна державна адміністрація Дніпропетровської області. Адреса: Дніпропетровська обл., смт Софіївка, вул. Незалежності, 58. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс». Вартість робіт – 3 500,00
грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
24. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею
17,87 м2. Балансоутримувач: ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод». Адреса:
м. Павлоград, вул. Заводська, 49. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко
В. В. Вартість робіт – 4 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
25. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – відновлювально- оздоровчий комплекс будівельною готовністю 40 % (проектна документація відсутня).
Розмір земельної ділянки: –. Дата оцінки: 24.05.2016. Балансоутримувач: Інститут
чорної металургії ім. З. І. Некрасова. Адреса: м. Дніпропетровськ, пл. Академіка
Стародубова, буд. 1 (нова адреса: пл. Академіка Стародубова, буд. 3). Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта, що повертається у державну власність.
Переможець – ДВНЗ ПДАБтаА. Вартість робіт – 14 298,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 14.

соутримувач об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Приморський р-н, м. Приморськ, вул. Курортна, 25. Вартість виконання
робіт з оцінки – 22 000,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 14 календарних
днів від дати підписання договору.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності, що відбувся 19.09.2016
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових будівель: гараж «літ. Б» 79,5 м2;
гараж «літ. Д» 36,8 м2; дизельна «літ. Е» 34,9 м2, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Тульчинському районі Вінницької області, за адресою: 23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин,
вул. М. Леонтовича (колишня Леніна), 47, з метою укладення договору оренди.
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з
оцінки – 3 000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлових вбудованих приміщень № 14
(12,68 м2) , № 15 (2,38 м2) загальною площею 15,06 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової
адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Вінницької дирекції Українського
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», за адресою: Вінницька
обл., Козятинський р-н, м. Козятин, вул. Привокзальна, 1, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 1 700 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частина нежитлових вбудованих приміщень № 14
(12,68 м2), № 15 (3,02 м2) загальною площею 15,7 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової
адмінбудівлі, що перебуває на балансі Вінницької дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», за адресою: Вінницька обл.,
Козятинський р-н, м. Козятин, вул. Привокзальна, 1, з метою укладення договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 700 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Реверу Олену Анатоліївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення вестибюлю № 438 площею 2,0 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу
№ 2, що перебуває на балансі Вінницького національного технічного університету,
за адресою: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, з метою продовження
дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 1 700 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Реверу Олену Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення
вестибуля № 28 площею 2,0 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу
№ 3, що перебуває на балансі Вінницького національного технічного університету,
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за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 7 з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 1 700 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини покрівлі 9-поверхової адміністративної будівлі (літ. А) площею 17,7 м2, що перебуває на балансі Головного управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області, за адресою: 21018, м. Вінниця,
вул. Пирогова, 29 з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з
оцінки – 4 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 719 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рабець Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 10 (14,2 м2),
№ 11 (13,6 м2), част. № 2 (5,8 м2), част. № 6 (2,08 м2), част. № 8 (2,0 м2) загальною
площею 37,68 м2 одноповерхової адмінбудівлі (літ. А), що перебувають на балансі
Головного управління статистики у Вінницькій області, за адресою: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького, 73 з метою
укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
Вартість надання послуг з оцінки – 1 710 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Нікіфоренко Галину Арсентіївну щодо
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень: № 13 –
№ 21 (193,6 м2); № 35 – № 39 (53,9 м2); част. № 40 (47,41 м2); № 41 (4,3 м2), № 43 –
№ 50 (53,8 м2); № 149 (2,0 м2), загальною площею 355,01 м2 у прим. № 2 на 1-му
поверсі виробничого корпусу, що перебуває на балансі Виробничої філії «Вінницька
картографічна фабрика» державного підприємства «Центр державного земельного
кадастру», за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 з метою укладення
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 704 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта
оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення незалежної
оцінки державного майна, що відбувся 06.09.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна визнано ТОВ «Волинь-експерт» по будівлі компресорного

цеху ліквідованої газокомпресорної станції (ГКС-3) загальною площею 1 723,1 м2
(разом із земельною ділянкою), за адресою: 44101, Волинська обл., смт Ратне,
вул. Шевченка, 57; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
його приватизації шляхом продажу на аукціоні; вартість виконання робіт з оцінки –
6 500,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 20 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта
оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення незалежної
оцінки державного майна, що відбувся 15.09.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна визнано «Волинь-експерт»:
частина приміщень адміністративно-виробничого будинку митниці, кафе, розташованого в адмінбудинку площею 10,0 м2 за адресою: 44350, Волинська обл.,
Любомльський р-н, с. Римачі, вул. Призалізнична,13; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження
договору оренди; вартість виконання робіт з оцінки – 1 200,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
будівля павільйону (А-1) загальною площею 131,6 м2 за адресою: 43017, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шота Руставелі, 9а; мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору
оренди; вартість виконання робіт з оцінки – 1 200,00 грн та строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів;
гідротехнічні споруди ставів, а саме: Зимувальні (6 шт.), Аська, Баська, Большой, Зимувальні Палацові, Клин, Лабаниха 2, Лабаниха 3, Лабаниха, Мостовий,
Ново-Большой, Перелка, Несвіч головний та обводного каналу НГ за адресою:
Волинська обл., Луцький р-н, с. Несвіч; мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди;
вартість виконання робіт з оцінки – 8 000,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
гідротехнічні споруди ставу Чаруків за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с.
Чаруків; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати для укладення договору оренди; вартість виконання робіт з оцінки –
8 000,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 15.09.2016
Частини вагон-будинку площею 6,38 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 224, з метою укладення договору оренди,
переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Бізнес – Експерт» на
таких умовах: вартість послуг – 1 700 грн, термін виконання – 5 днів;
частини вестибуля (поз. 1) першого поверху будівлі літ. «А» за планом площею
8,0 м2 гуртожитку № 1, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Митна, 27, з метою укладення договору оренди, переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «Байт» на таких умовах: вартість послуг – 1 670
грн, термін виконання – до 4 днів;
частини холу (поз. 22б) першого поверху будівлі літ. «А» за планом площею
6,0 м2 гуртожитку № 3, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород,
Студентська набережна, 2, з метою укладення договору оренди, переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В. на таких умовах: вартість
послуг – 1 600 грн, термін виконання – 5 днів;
частини приміщення коридору (поз. 2) першого поверху будівлі літ. «А» за планом, корпусу ІІ, площею 8,0 м2 гуртожитку № 4, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 12, з метою укладення договору
оренди, переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Експерт – Центр»
на таких умовах: вартість послуг – 1 670 грн, термін виконання – до 4 днів;
частини коридору (поз. 3) першого поверху будівлі літ. «А» за планом площею
6,0 м2 гуртожитку № 5, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 12а, з метою укладення договору оренди, переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Експерт – Центр» на таких умовах:
вартість послуг – 1 670 грн, термін виконання – до 4 днів;
частини вестибуля (поз. 31) першого поверху будівлі літ. «А» за планом площею
6,0 м2 гуртожитку № 2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород,
Студентська набережна, 4, з метою укладення договору оренди, переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Експерт – Центр» на таких умовах:
вартість послуг – 1 670 грн, термін виконання – до 4 днів.

фдму повідомляє
ІНФОРМАЦІЯ
про роботу Фонду державного майна України та хід виконання
Державної програми приватизації у листопаді 2016 року
Фонд державного майна України (далі – Фонд) протягом звітного періоду
здійснював виконання поставлених перед ним завдань, реалізацію функцій з
управління об’єктами державної власності, створення умов для проведення прозорої приватизації та вживав відповідні заходи для успішного продажу в 2016 році
визначених Урядом об’єктів.
1. Результати приватизації державного майна.
У сфері приватизації Фонд здійснював заходи, спрямовані на виконання планового завдання з надходження коштів від приватизації, встановленого Законом
України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» у розмірі 17,1 млрд грн, а
також удосконалення законодавства з питань приватизації, забезпечення відкритості, прозорості та ефективності приватизаційних процесів.
Так, з метою проведення реформ у сфері приватизації Фондом за власною ініціативою підготовлено проекти законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення процесу приватизації)» та «Про внесення
змін до статті 15 Бюджетного кодексу України (щодо фінансування спеціального
фонду)». На сьогодні отримані від Міністерства юстиції України висновки правової
експертизи до проектів законів та пропозиції від заінтересованих органів виконавчої
влади опрацьовуються Фондом з метою доопрацювання редакцій проектів.
У рамках реформування державного сектору економіки з урахуванням Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом
(пункт 34) відповідно до доручень Кабінету Міністрів України Фондом підготовлено проекти законів України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо списання безнадійного податкового боргу державних підприємств)»
та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення
порядку ліквідації державних підприємств)», які направлено на розгляд Кабінету Міністрів України. З метою визначення переліку державних підприємств, які
підлягатимуть ліквідації відповідно до законопроектів, та обсягів їх заборгованості Фондом проведено Міжвідомчі узгоджувальні наради. Дорученням Уряду
уповноваженим органам управління об’єктами державної власності встановлено завдання надати Фонду інформацію щодо наявності активів та зобов’язань у
державних підприємств.
Відповідно до статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України»,
Закону України «Про приватизацію державного майна» та постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 року № 588 «Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 року № 271» (далі – постанова № 588)
наказом Фонду від 05 жовтня 2016 року № 1832 (зі змінами) затверджено перелік
об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2016 році.
Відповідно до постанови № 588 уповноважені органи управління об’єктами
державної власності повинні передати Фонду 158 підприємств для приватизації,
проте протягом січня – листопада 2016 року передано лише 13 підприємств.

Назва об’єкта приватизації
Державне підприємство «Богодухівський сільськогосподарський учбово-курсовий комбінат»

З метою виконання постанови № 588 та забезпечення продажу державних
пакетів акцій ВАТ «Оріана», ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»,
ПАТ «Турбоатом», ПАТ по газопостачанню та газифікації «Коростишівгаз», ВАТ
«Оснастка», ВАТ «Автоливмаш», ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач», ПАТ
«Кам’янець-Подільськсільмаш», ВАТ «Тернопільобленерго», ВАТ «Запоріжжяобл
енерго», ПАТ «Хмельницькобленерго», АК «Харківобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго», ПАТ «Миколаївобленерго», ПАТ «Донбасенерго», ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго»,
ПАТ «ДТЕК Західенерго», ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», ПАТ «Київенерго», ПАТ
«ДТЕК Донецькобленерго», ПАТ «Центренерго», ПАТ «Одеська ТЕЦ», ПАТ «Херсонська ТЕЦ», ПАТ «Одесаобленерго», ПАТ «Миколаївська ТЕЦ», ПАТ «Одеський припортовий завод», ПАТ «Сумихімпром», ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» Фондом розроблено проект розпорядження Уряду «Про внесення
змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України з питань приватизації»,
який в установленому порядку направлено Кабінету Міністрів України.
Кабінетом Міністрів України прийнято підготовлену Фондом на виконання
доручення Прем’єр-міністра України постанову від 26 жовтня 2016 року № 743
«Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 12
травня 2015 року № 271», якою виключено з додатка 1 державні підприємства
«Навчально-дослідне господарство «Докучаївське» Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва» та «Скрипаївське навчальнодослідне лісове господарство Харківського національного аграрного університету
імені В. В. Докучаєва».
Для залучення широкого кола інвесторів до приватизації українських компаній Фондом на засадах прозорості, публічності та відкритості проводиться інформаційна компанія щодо об’єктів, які пропонуються до продажу. Презентаційна
інформація про потенційні об’єкти приватизації оприлюднюється та регулярно
оновлюється на офіційному веб-сайті Фонду. На сьогодні на сайті Фонду оприлюднено інформацію щодо 998 об’єктів груп А, Д, Ж та 177 об’єктів груп В, Г, Е.
Інформаційні оголошення постійно розміщуються на офіційному веб-сайті Фонду
та в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, зокрема двічі
на тиждень у газеті «Відомості приватизації».
Протягом листопада 2016 року Фондом оголошено 4 конкурси з продажу пакетів
акцій: ПАТ «Гайворонський тепловозоремонтний завод» розміром 100 % (повторно),
ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» розміром 99,833 %, ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод» розміром 25 % + 1 акція та ПАТ «Дніпрометробуд» (повторно)
розміром 95 % загальною початковою вартістю 241,009 млн грн. Протягом звітного
періоду договори купівлі-продажу пакетів акцій не укладалися.
На фондових біржах протягом листопада 2016 року Фондом запропоновано до
продажу 4 пакети акцій номінальною вартістю 28,278 млн грн, які не було продано.
Протягом звітного періоду органами приватизації змінено форму власності 8
об’єктів державної власності, з яких 5 об’єктів групи А і по 1 об’єкту груп Д, Е, Ж
та за угодами з органами місцевого самоврядування змінено форму власності 24
об’єктів комунальної власності групи А.

За оперативними даними, станом на 30 листопада 2016 року від приватизації державного майна перераховано до загального фонду державного бюджету
83,560 млн грн, у тому числі протягом звітного місяця – 5,699 млн грн.
2. Регулювання оціночної діяльності.
Підготовлений Фондом разом із саморегулівними організаціями оцінювачів
проект Закону України «Про внесення змін до законодавства про оцінку майна та
професійну оціночну діяльність в Україні», який передбачає нові підходи до регулювання та здійснення оціночної діяльності і викладає Закон України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» в новій редакції,
знаходиться на розгляді Кабінету Міністрів України.
Законопроект дасть змогу посилити дерегуляцію у сфері оціночної діяльності,
забезпечити належну якість оціночних послуг, посилити роль саморегулівних організацій оцінювачів, а також визначити правові засади для запобігання корупції у
сфері оцінки майна та професійної оціночної діяльності.
3. Корпоративне управління.
У сфері корпоративного управління Фонд станом на 30 листопада 2016 року
здійснює управління корпоративними правами держави у 345 господарських товариствах, з яких 127 господарських товариств мають у статутному капіталі державну
частку понад 50 % (контрольний пакет), у тому числі 27 – державну частку 100 %,
що становить 37 % загальної кількості господарських товариств, які перебувають
у сфері управління Фонду.
Станом на 01 грудня 2016 року господарськими товариствами, що перебувають у сфері управління Фонду, прийнято рішення про нарахування за результатами
фінансово-господарської діяльності у 2015 році дивідендів на корпоративні права держави в розмірі 15,645 млн грн. До Державного бюджету України перераховано 20,468
млн грн та пеню за несвоєчасно сплачені дивіденди в розмірі 178,372 тис. грн.
Крім того, станом на 01 грудня 2016 року господарські товариства, в яких з
незалежних від Фонду причин до 01 травня 2016 року не проведено чергових загальних зборів акціонерів, до виключної компетенції яких віднесено питання розподілу прибутку товариства та затвердження розміру річних дивідендів (відповідно до
абзацу восьмого частини п’ятої статті 11 Закону України «Про управління об’єктами
державної власності»), сплатили до державного бюджету частину чистого прибутку
в розмірі 1,229 млрд грн.
4. Оренда державного майна.
Системна та комплексна робота Фонду у сфері орендних відносин дала змогу
забезпечити виконання орендарями умов договорів оренди державного майна, загальна кількість яких на 30 листопада 2016 року становить 19 129. За оперативними
даними, державними органами приватизації станом на 30 листопада 2016 року
забезпечено надходження коштів до державного бюджету від оренди державного
майна в сумі 939,256 млн грн, у тому числі у листопаді 2016 року – 79,765 млн грн,
при встановленому річному плановому завданні 615,00 млн грн.
Підготовлено Управлінням
економічного аналізу

ІНФОРМАЦІЯ
щодо об’єкта, по якому прийнято рішення про приватизацію
Монопольне становище на загальнодержавному
Орган, уповноважений до прийняття рішення
Належність до переліку підприємств, які мають
Код
ринку відповідних товарів (робіт, послуг)
Юридична адреса
про приватизацію управляти відповідним
стратегічне значення для економіки та безпеки
за ЄДРПОУ
державним майном
держави (дата та номер постанови КМУ)
займає (не займає)
вид продукції, послуг
00387298 с. Лозова, Богодухівський р-н, Міністерство аграрної політики та продовольНе належить
Не займає
–
Харківська обл., 62143
ства України

Вартість основних засобів
на 30.09.2016, тис. грн
первісна
залишкова
4551,0
1561,0

Основні види діяльності об’єкта приватизації
(за даними статуту або Держкомстату України)
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

Продаж пакетів акцій на фондовій біржі
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-34-30
Продовження таблиці

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУРКУТЕЦЬ», що приватизується

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Значення показника

05397427
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУРКУТЕЦЬ»
78700, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., СМТ ВЕРХОВИНА, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 21
Розмір статутного капіталу товариства, грн
1 173 664,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
4 694 656
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
100,00
Номінальна вартість однієї акції, грн
0,25
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
3 380 152,32
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
0,72
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
1 140
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
0

4
0
0
0
0

5
0
0
0
0

1140
0
0
0
1140

1140
0
0
0
1140

1140
0
0
0
1140

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

л. П. Пюра
(дополіграфічна підготовка)

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

1018
0
0
122
0
1140

1018
0
0
122
0
1140

1018
0
0
122
0
1140

ПАСИВ

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

1

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
За 2013 – 2016 роки викиди, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів на підприємстві відсутні
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Справа про банкрутство підприємства не порушувалася
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)

Київська міжнародна фондова біржа
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36в (5-й поверх)
(044) 490-57-88
19.01.2017
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 –
2017 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.
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