Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 23 (1043)
Засновано у вересні 1993 року
продаж пакетів акцій
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про конкурс з продажу
пакета акцій публічного акціонерного товариства
«Херсонська ТЕЦ», що не відбувся
Призначений на 16 березня 2017 року конкурс з продажу пакета акцій ПАТ
«Херсонська ТЕЦ» (код за ЄДРПОУ 00131771), що знаходиться за адресою:
вул. Бериславське шосе, 1, м. Херсон, Україна, 73000, інформаційне повідомлення про проведення якого було опубліковано в газеті «Відомості приватизації»
від 01.02.2017 № 8 (1028), не відбувся у зв’язку з відсутністю попиту від потенційних покупців.

продаж об’єктів групи Е
Фонд державного майна України повідомляє, що аукціон з повторного продажу
державного пакета акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Тюмень-Медико-Сміла» у кількості 2 558 561 штука, що становить 38,02 %
статутного капіталу товариства, оголошений у газеті «Відомості приватизації»
№ 13 (1033) від 20 лютого 2017 року та запланований на 21 березня 2017 року,
не відбувся у зв’язку з відсутністю заяв від потенційних покупців.
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Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437

У ФДМУ за номерами телефонів:
(044) 254-29-76 – працює гаряча лінія;
(0-800) 50-56-46 – працює безкоштовна
гаряча лінія з питань приватизації

Фонд
державного
майна України
Приватизація та можливості
інвестування в Україні
www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua

27 березня 2017 р.

офіційне видання Фонду
державного майна України

Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
Закарпатська область

Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкт державної власності разом із земельною ділянкою – каналізаційно-насосна
станція загальною площею 5,2 м2 (реєстровий номер 1034797.7.ААБАЛЕ633, інв.
№ 025008), що перебуває на балансі ПрАТ «Мукачівська автобаза», за адресою:
89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Пряшівська, 5а.
Зазначений об’єкт використовувався для відкачки ґрунтових вод. На даний
час насоси, які входять до складу КНС, підтоплені водою, термін їх експлуатації
вийшов, вони не можуть використовуватися за призначенням.
Об’єкт розташований на земельній ділянці загальною площею 4,2281 га, яка перебуває в користуванні балансоутримувача на правах оренди. Окремо під об’єктом,
що пропонується до приватизації, земельна ділянка не відводилася.
Більш детальну інформацію про об’єкт можна отримати за телефоном (0312)
61-38-83.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 календарних днів з дня публікації оголошення за адресою: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській
області.

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта приватизації: група інвентарних об’єктів Кортеліської експлуатаційної дільниці, що перебуають на балансі Ратнівського МУВГ, а саме: ремонтномеханічна майстерня площею 173,6 м2 (інв. № 101034); гараж площею 247,0 м2
(інв. № 101035); бензовловлювач і дощоприймач (інв. № 101037); грязевідстійник з
бензовловлювачем (інв. № 101038); шахтний колодязь (інв. № 101039); пожрезервуар (інв. № 101040); каналізаційно-насосна станція (КНС) (інв. № 101041); склад
ПММ площею 15,4 м2 (інв. № 101042); естакада для миття машин (інв. № 101043);
технічні площадки (інв. № 101044); водопровід і каналізація (інв. № 101045); благоустрій вертикального планування дороги (інв. № 101047); енергетичне господарство (інв. № 101048); водопостачання, каналізація (інв. № 101051); зовнішні
тепломережі (інв. № 101052); благоустрій вертикального планування дороги (інв.
№ 101053); електропостачання (інв. № 101054).
Місцезнаходження об’єкта приватизації: 44100, Волинська обл., Ратнівський
р-н, с. Кортеліси, вул. Перемоги, 2а.
Балансоутримувач: Ратнівське міжрайонне управління водного господарства.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт приватизації – група інвентарних
об’єктів, до складу якої входять 17 од. Оцінюваний об’єкт являє собою нежилі
приміщення, найбільш ефективне використання – під виробничо-складські приміщення. Група об’єктів розташована в периферійній, промисловій частині с.
Кортеліси. Забудова оточуючої території представлена промисловою забудовою. Під’їзд до об’єкта зручний, з асфальтовим покриттям. Об’єкти на даний час
не використовуються.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 219 500,00 грн,
ПДВ– 43 900,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 263 400,00 грн.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта – 26 340,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта приватизації покупець визначає самостійно;
питання землекористування новий власник вирішує самостійно відповідно до
чинного законодавства; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього
середовища, забезпечувати дотримання санітарних, екологічних норм та техніки
безпеки під час експлуатації об’єкта; подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації протягом трьох років та у період чинності умов договору купівлі-продажу
здійснювати після повної сплати ціни продажу виключно за згодою державного
органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням із забезпеченням
переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент
такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством
та договором купівлі-продажу; у разі подальшого відчуження приватизованого
об’єкта новий власник об’єкта зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу
до нього права власності на об’єкт подати державному органу приватизації копії
документів, що підтверджують його право власності; переможцю аукціону після підписання акта передачі об’єкта приватизації згідно з чинним законодавством України
самостійно здійснити заходи щодо переоформлення права на об’єкт приватизації
та його державної реєстрації; на вимогу представника органу приватизації покупець зобов’язаний до моменту підписання акта підсумкової перевірки виконання
умов договору купівлі-продажу надавати продавцю необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви – 17,00 грн вноситься на р/р № 37180500900001 РВ
ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за
ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ (за заяву).
Грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта приватизації вносяться на р/р № 37315048004566 РВ ФДМУ по Волинській області в ДКСУ м. Київ,
МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по
Волинській області грошові кошти в розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта
приватизації для участі в аукціоні.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються грошовими коштами на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для
РВ ФДМУ по Волинській області кошти від приватизації об’єкта приватизації.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 20 квітня 2017 року
до 17.15.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено
Українською універсальною біржею 24 квітня 2017 року. Час початку торгів –
10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592
(зі змінами, внесеними згідно з наказом ФДМУ від 26.04.2016 № 867 ).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв подаються в електронному вигляді на сайт Української універсальної біржі: www.uub.
com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування
в робочі дні з 8.00 до 17.15, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00 та отримати додаткову
інформацію в РВ ФДМУ по Волинській області (43027, Волинська обл., м. Луцьк,
Київський майдан, 9, тел.: 24-00-57).

ЗАКАРПАТСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у складі: будівля складу літ. Г загальною площею 34,2 м2; будівля гаражів літ. Д загальною площею 162,8 м2; будівля
складу літ. Е загальною площею 49,2 м2; будівля аптеки літ. Ж загальною площею
94,4 м2, разом із земельною ділянкою.
Балансоутримувач об’єкта: Управління Держпродспоживслужби в Берегівському районі.
Адреса об’єкта: 90200, Закарпатська обл., м. Берегово, вул. Б. Хмельницького, 108.
Відомості про об’єкт: будівлі, що входять до складу об’єкта приватизації, побудовані у 1952 – 1965 рр. Всі будівлі одноповерхові, перебувають в незадовільному стані, потребують капітального ремонту. Технічна характеристика будівель:
фундаменти кам’яні; стіни та перегородки цегляні; перекриття дерев’яні; покрівля
(дах) – черепиця, азбофанера; підлоги бетонні, дощаті; інженерні комунікації – електропостачання, газопостачання, опалення наявні лише в будівлі аптеки.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,3914 га. Кадастровий номер
2110200000:01:049:0046.
Категорія земель: землі житлової та громадської забудови. Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та
соціальної допомоги.
Обмеження (обтяження) та сервітути на використання земельної ділянки не
зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 811 270,52 грн,
у т. ч.: вартість будівель без урахування ПДВ – 438 736,00 грн, вартість земельної
ділянки без урахування ПДВ – 372 534,52 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 973 524,62 грн.
ПДВ – 162 254,10 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарно-екологічних норм та правил пожежної
безпеки; подальше використання земельної ділянки здійснювати відповідно до
цільового призначення згідно з чинним законодавством України.
Засоби платежу: грошові кошти в національній валюті України для фізичних
та юридичних осіб.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37182500900001 в ГУДКСУ у Закарпатській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310,
МФО 812016.
Грошові кошти в розмірі 97 352,46 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, перераховується на р/р № 37316006018418 в ДКСУ, МФО 820172, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310.
Аукціон в електронній формі в он-лайн режимі буде проводитись товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» в системі електронних
торгів 18.04.2017. Час початку аукціону – 10.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Кінцевий термін приймання заяв (за три дні до дати проведення аукціону) –
14.04.2017 до 15.45.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа» на електронну адресу: https://www.utsb.com.ua. Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити
на адресу товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ,
вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 51, офіс 11) оригінали заяв на участь в
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування в робочі дні.
Отримати додаткову інформацію можна в РВ ФДМУ по Закарпатській області
за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315; телефон для дові
док в Ужгороді (0312) 61-38-83.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: коридори першого поверху № 1 площею 10,0 м2 та № 2 площею
32,7 м2 двоповерхової адміністративної будівлі «А», приміщення № 19-24 підвалу
«під А» та сходова клітка ІІІ загальною площею 132,3 м2, підземне приміщення «Б»
площею 96,16 м2.
Місцезнаходження: 71140, Запорізька обл., Бердянський р-н, смт Андріївка,
вул. Нова, 4а.
Зберігач: ТОВ «Вітьок», код за ЄДРПОУ 35215538, адреса: м. Запоріжжя,
вул. Возз’єднання України, 15, кв. 8.
Відомості про об’єкт приватизації: коридори, приміщення підвалу та сходова клітка вбудовані в двоповерхову адміністративну будівлю (літера А). Підземне приміщення «Б» не має природного освітлення. Теплопостачання будівлі, в
якій розташовані приміщення, відключено від центральної мережі та довгий час
не експлуатується. Рік побудови – 1979. Інженерне забезпечення приміщення –
електропостачання.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 108 705,00 грн.
ПДВ – 21 741,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 130 446,00 грн.
Умови продажу об’єкта: питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладення договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного законодавства; сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30
календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Грошові кошти у розмірі 13 044,60 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37311049000444, Державна казначейська служба
України, м. Київ, МФО 820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код
за ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасників аукціону та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби
України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168, МФО 813015,
одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 17.04.2017 до 17.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено
Українською універсальною біржею 21.04.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
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Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно
до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на
аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за
№ 1147/27592, зі змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної
біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Запорізької філії
Української універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф.
120) з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (061) 220-02-26 оригінали
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, зі змінами.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 15.00 за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 38, 40 з 8.00 до 16.00,
у п’ятницю – з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (061) 226-0775, 226-07-76.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі єдиного майнового
комплексу Державного підприємства «Енергомонтажний поїзд № 754»
(разом із земельною ділянкою)
Назва об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс Державного підприємства «Енергомонтажний поїзд № 754»(разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта приватизації: 65039, м. Одеса, вул. Семінарська,15а.
Код об’єкта за ЄДРПОУ 01387828.
Вид діяльності підприємства: електромонтажні роботи, будівництво житлових
і нежитлових будівель, інші будівельно-монтажні роботи.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу ЄМК входять контора за адресою:
м. Одеса, вул. Семінарська, 15а та виробнича база за адресою: Одеська обл., Овідіопольсьткий р-н, смт Авангард, вул. Базова, 5.
Контора підприємства площею 147,2 м2 розташована в частині підвальних приміщень 5-поверхового житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул.
Семінарська,15а.
До складу виробничої бази ЄМК входять будівлі та споруди загальною площею 1 507,0 м2, у т. ч.:
будівлі: контора – червоний куток (літ. А) загальною площею 129,7 м2, рік введення в експлуатацію – 1973, одноповерхова дерев’яна каркасно-щитова конструкція; гараж (літ. Б) загальною площею 391,2 м2, рік введення в експлуатацію – 1976,
одноповерховий, кам’яний; склад цегляний (літ. В) загальною площею 184,1 м2, рік
введення в експлуатацію – 1964; ґанок (літ. в) загальною площею 38,6 м2, рік введення в експлуатацію – 1973; навіс металевий (літ. Г) загальною площею 229,1 м2
рік, введення в експлуатацію – 2008; цех-склад для побут.робіт кам’яний (літ. Д)
загальною площею 193,1 м2, рік введення в експлуатацію – 1989; склад РУХ-20
кам’яний (літ. Е) загальною площею 246,9 м2, рік введення в експлуатацію – 1964;
ремонтна кам’яна (літ. Ж) загальною площею 325,6 м2, рік введення в експлуатацію – 1976; навіс металевий (літ. З) загальною площею 216,1 м2, рік введення
в експлуатацію – 2008; кузня кам’яна (літ. И) загальною площею 36,4 м2, рік введення в експлуатацію – 1964;
споруди: № 1 – 6: огорожа з воротами; вимощення;
транспортні засоби, машини, обладнання, інвентар – 38 од.
Майно підприємства розташовано на земельній ділянці площею 1,4305 га
в районі 7-го км Овідіопольської дороги, забезпечено під’їзними автошляхами,
енергозабезпеченням, територія огороджена.
Відомості про земельну ділянку: площа – 1,4305 га. Кадастровий номер
5123755200:02:002:0614. Категорія земель: землі промисловості. Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємства. Обмеження та обтяження на земельну ділянку відсутні.
Основні показники діяльності підприємства.
Підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2014 року. Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище підприємство
не здійснює.
Статутний капітал становить 132,0 тис. грн.
Збитки за 2016 рік – 550,6 тис. грн.
Чисельність працюючих – 7 осіб, у т. ч.: начальник, головний бухгалтер, 5 робітників, кількість робочих місць – 7.

Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 8 175 833,33 грн (вісім мільйонів сто сімдесят п’ять тисяч вісімсот тридцять три грн 33 коп.), у т. ч.: майна
ЄМК – 3 330 000,00 грн (три мільйони триста тридцять тисяч грн 00 коп.), земельної ділянки – 4 845 833,33 грн (чотири мільйони вісімсот сорок п’ять тисяч вісімсот
тридцять три грн 33 коп.). ПДВ – 1 635 166,67 грн (один мільйон шістьсот тридцять
п’ять тисяч сто шістдесят шість грн 67 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з ПДВ – 9 811 000,00 грн (дев’ять мільйонів вісімсот одинадцять тисяч грн 00 коп.), у т. ч.: майна ЄМК – 3 996 000,00
грн (три мільйони дев’ятьсот дев’яносто шість тисяч грн 00 коп.); земельної ділянки –
5 815 000,00 грн (п’ять мільйонів вісімсот п’ятнадцять тисяч грн. 00 коп.).
Умови продажу об’єкта:
1. Профіль діяльності підприємства покупець визначає самостійно.
2. Покупець є правонаступником всіх прав та обов’язків державного підприєм
ства.
3. Не допускати звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника протягом шести місяців від дня переходу до нього права
власності за винятком звільнення на підставі п. 6 статті 40 Кодексу Законів про
працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40, статті 41 Кодексу Законів
про працю України.
4. Забезпечити протягом одного року з моменту переходу права власності:
4.1 соціальні гарантії працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;
4.2 вимоги природоохоронного законодавства до користування об’єктом;
4.3 не допускати заборгованості перед бюджетом та позабюджетними фондами усіх рівнів.
5. Здійснити необхідні заходи щодо вилучення ДП «Енергомонтажний поїзд
№ 754» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та анулювати печатки і штампи державного підприємства в установленому
законодавством порядку протягом 6 місяців.
6. Здійснити передачу документів ДП «Енергомонтажний поїзд № 754», які підлягають постійному зберіганню, до державного архіву м. Одеси протягом 6 місяців.
7. Покупець зобов’язаний протягом року після набуття права власності на об’єкт
здійснити державну реєстрацію нерухомого майна, що входить до складу об’єкта
приватизації, та земельної ділянки згідно з чинним законодавством України.
8. Забезпечити протягом 30 календарних днів після підписання акта прийманняпередачі погашення кредиторської заборгованості станом на 31.12.2016 у сумі
3 673,8 тис. грн., у т. ч.: прострочена заборгованість із заробітної плати – 862,2
тис. грн, до Пенсійного фонду України – 1 046,3 тис. грн, перед бюджетом – 1 272,1
тис. грн, інші поточні забов’язання – 493,2 тис. грн та погашення кредиторської
заборгованості, яка буде визначена за період з 31.12.2016 до дати підписання
акта приймання-передачі.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та платежі за придбаний об’єкт
приватизації вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ по Одеській області, р/р № 37184004004570 в банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО
828011, код 20984091.
Грошові кошти у розмірі 981 100,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р
№ 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, Банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 24 квітня 2017 р. до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 28 квітня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на
електрону адресу: ouub@vega.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити на адресу Української універсальної біржі (65012, м. Одеса,
вул. Ясна,12) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з
10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15, 11-й поверх, каб. 1109, тел.:
731-50-36, 728-72-62.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 77,2 м2 у двоповерховому будинку.
Адреса об’єкта: 20930, Черкаська обл., Чигиринський р-н, с. Медведівка,
вул. М. Залізняка, 1/1м.
Балансоутримувач: Чигиринська районна державна адміністрація (код за
ЄДРПОУ 04061323).
Адреса балансоутримувача: 20901, Черкаська обл., м. Чигирин, вул. Б. Хмельницького, 26.
Відомості про об’єкт: п’ять кімнат (літ. А-2) загальною площею 77,2 м2 (майно колишнього АКАБ «Україна»), розташовані на першому поверсі двоповерхової
цегляної будівлі колишнього гуртожитку ВАТ «Медведівська ПМК-203». Рік будівництва – 1970. Мають окремий вхід. Приміщення не експлуатуються, потребують
ремонту. Загальний фізичний знос – 34,3 %, санітарно-технічний стан задовільний.
Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 32 600,00 грн. ПДВ – 6 520,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 39 120,00 грн.
Умови продажу: подальше призначення та використання об’єкта покупець визначає самостійно; покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних
норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно
з чинним законодавством України; питання використання земельної ділянки під
придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158,
одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за
реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 3 912,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни
об’єкта приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 20 квітня 2017 року
до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 24 квітня 2017 року, час початку торгів (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно
до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації
на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ
від 09.09.2015 №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за №1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що
є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі
«Перша Універсальна Біржа «Україна»: http://www.birga-ukraine.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа
«Україна» (03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86д) оригінали заяв на участь
в аукціоні за методом зниження ціни у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання
цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні за методом зниження ціни
проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна
в робочі дні за місцем його розташування з 10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ
по Черкаській області. Додаткову інформацію можна отримати за адресою: 18000,
м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404, тел. (0472) 37-26-61.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.

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

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єктів державної власності
Назва об’єкта № 1: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 11.
Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
вул. Побєди, 94.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: об’єкт розташовано на земельній ділянці площею 0,1467
га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0340.
Виконано підвал під будинком, підвал частково перекрито залізобетонними
плитами. По сараю виконані фундаменти.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ –
26 847,00 грн, ПДВ – 5 369,40 грн.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням
ПДВ – 32 216,40 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить
3 221,64 грн.
Назва об’єкта № 2: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 12.
Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
вул. Побєди, 92.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт розташовано на земельній ділянці
площею 0,1465 га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0339. Виконано підвал під будинком.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ –
37 206,00 грн, ПДВ – 7 441,20 грн.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням
ПДВ – 44 647,20 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить
4 464,72 грн.
Назва об’єкта № 3: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 13.
Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
вул. Побєди, 90.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: об’єкт розташовано на земельній ділянці площею 0,1450
га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0338. Виконано підвал під будинком.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ –
45 253,00 грн, ПДВ – 9 050,60 грн.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням
ПДВ – 54 303,60 грн.

Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить
5 430,36 грн.
Назва об’єкта № 4: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 14.
Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
вул. Побєди, 88.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: об’єкт розташовано на земельній ділянці площею 0,1460
га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0336.
Виконано підвал під будинком та перекриття залізобетонними плитами. По
сараю виконані фундаменти, стіни, перекриття та підлога.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ –
66 264,00 грн, ПДВ – 13 252,80 грн.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням
ПДВ – 79 516,80 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить
7 951,68 грн.
Назва об’єкта № 5: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 15.
Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
вул. Побєди, 86.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: об’єкт розташовано на земельній ділянці площею 0,1459
га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0335.
Виконано підвал під будинком та перекриття залізобетонними плитами, розпочата кладка стін. По сараю виконані фундаменти, стіни, перекриття та підлога.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ –
107 845,00 грн, ПДВ – 21 569,00 грн.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням
ПДВ – 129 414,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить
12 941,40 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єктів приватизації:
завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в
експлуатацію, без зміни цільового призначення, протягом п’яти років з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та
подальшого введення в експлуатацію об’єкта незавершеного будівництва; сплатити
ціну продажу об’єкта протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; питання землекористування покупець вирішує
самостійно після укладення договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного
законодавства; подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження
для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням.

Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону, у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Сума грошових коштів, що має вноситися учасниками аукціону (потенційними
покупцями), у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації перераховується
на р/р № 37311049000444 в Державній казначейській службі України в м. Київ, МФО
820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасників аукціону та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби
України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168, МФО 813015,
одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь у аукціоні – 17.04.2017 до 17.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено
Українською універсальною біржею 21.04.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00. Адреса веб-сайта організатора
аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно
до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації
на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592, зі змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити
на адресу Запорізької філії Української універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя,
вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00,
тел. (061) 220-02-26) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840, зі змінами.
Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем їх
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 38, 40 з 8.00 до 16.00,
у п’ятницю – з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (061) 226-07-75,
226-07-76.

конкурси з відбору розробників документації із землеустрою
ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою
І. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи Ж – дитячий
оздоровчий табір «Сонячний берег» за адресою: Донецька обл., Мангушський
р-н, смт Ялта, вул. Курортна, 17, що обліковується на балансі ВАТ «Точмаш».
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований дитячий оздоровчий табір «Сонячний берег». У складі об’єкта 21 од. нерухомості, площа земельної ділянки – 59 000,0 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 04.08.2016
№ 1518 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи Ж, що
підлягають приватизації», зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 22.09.2016
№ 1755, вимоги п. 6 ст. 120 Земельного кодексу України та п. 2 ст. 377 Цивільного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці.
ІІ. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи Ж – пансіонат «Мебельщик» за адресою: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта,
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вул. Нахімова, 45а, що обліковується на балансі ТОВ «АРП» (за договором про
безоплатне зберігання).
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований пансіонат
«Мебельщик», до складу якого входять 17 од. нерухомості, орієнтовна площа
земельної ділянки – 5 500,0 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 30.09.2016
№ 1821 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи Ж, що
підлягають приватизації», вимоги п. 6 ст. 120 Земельного кодексу України та п. 2
ст. 377 Цивільного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт
із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номеру
земельній ділянці.
Умови конкурсу:
Претенденти на участь у конкурсі подають до РВ ФДМУ по Донецькій 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 29.09.11 № 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 (для претендента – фізичної особи); копії установчих документів
претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ
(для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід
роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має
бути зазначено: вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і
матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний
відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11
№ 1420, зі змінами) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у
конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних
днях.
Конкурс відбудеться 25.04.2017 о 10.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1 (4-й поверх, відділ
приватизації та постприватизаційного контролю).
Конкурсна документація на участь у конкурсі подається до відділу інформаційного та організаційно-документального забезпечення регіонального відділення
(61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, 3-й поверх) не пізніше ніж за п’ять робочих
днів до оголошеної дати проведення конкурсу – до 17.04.2017 (включно).
Телефон для довідок (057) 700-03-14 (відділ приватизації та постприватизаційного контролю).
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ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із земле
устрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (встановлення меж земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки з суміжними
землевласниками та землекористувачами, закріплення меж земельної ділянки
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’єкт землеустрою:
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташоване державне майно – об’єкт незавершеного будівництва – 72-квартирний житловий
будинок.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Лесі Українки (стара
назва – Рози Люксембург), 45б.
Об’єкт незавершеного будівництва – 72-квартирний житловий будинок, детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті.
Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки, на
якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності, становить 1,0300 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 20.07.2001
№ 1298, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, накази регіонального відділення від 31.07.2001 № 462, від 02.09.2010 № 641, зі змінами.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Запорізькій області у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На
конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта
та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи
з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідній орган державної податкової служби

і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про
присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної
особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам,
встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації
із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які
має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за
результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно
до додатка 4 до Положення) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсна документація подається до відділу документального забезпечення
та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. 10).
Останній день подання конкурсної документації – 18.04.2017 до 15.00.
Конкурс відбудеться 26.04.2017 о 10.00 за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. 35, РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Місцезнаходження комісії: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області. Телефони для довідок: (061) 226-07-75, 226-07-76.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про повторне проведення
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
з метою продажу об’єкта приватизації
1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації (встановлення розміру та меж
земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами, закріплення меж земельної ділянки межовими
знаками, проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці,
погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання витягу з Державного земельного кадастру).
Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на
якій розташоване державне майно – група інвентарних об’єктів, у складі: літній будинок відпочинку з прибудовами, А, а-а3, загальною площею 64,5 м2; літній
будинок відпочинку з прибудовами, Б, б, б1, загальною площею 85,3 м2. Місцезнаходження об’єкта: 42600, Сумська обл., Тростянецький р-н, Зарічненська сільська
рада, масив «Заплави річки Ворскла», № 3 та № 3-А.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,25 га.
2. Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 30.04.2014
№ 1309 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації» (зі змінами), розпорядження Голови Сумської обласної державної адміністрації від 03.02.2017 № 56-ОД.
3. Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; витяг з Державного земельного

кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
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 землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідній орган державної податкової служби
і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про
присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної
особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам,
встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект зав
дання 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 – 17.04.2017 до 17.00.
Конкурс відбудеться 24.04.2017 об 11.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2, РВ ФДМУ по Сумській області.
Місцезнаходження комісії: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по
Сумській області. Телефони для довідок (0542) 36-21-83.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки до продажу
земельної ділянки державної власності, на якій розташований об’єкт,
що підлягає приватизації, що відбувся 21.03.2017
Переможцем конкурсу визнано ПП «Бусилів-сервіс» (смт Брусилів, вул. 1 Травня, 40) на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – дільнична лікарня на 25 ліжок, за адресою: Житомирська обл., Ємільчинський
р-н, с. Мала Глумча, вул. Шевченка, 52.

Продаж пакетів акцій на фондовій біржі
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 286-34-30
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД»,
що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Найменування показника

Значення показника

Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
Найменування товариства
Місцезнаходження товариства
Розмір статутного капіталу товариства, грн
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
Номінальна вартість однієї акції, грн
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні)
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Площа земельної ділянки, га
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування)
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн

14314682
ПАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД»
58020, м. Чернівці, вул. Хотинська, 41
66 458 910,00
28 608 988
21,524
0,5
6 866 157,12
Бездокументарна
24
Ні
Ні
Ні
32,5
0
23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
30370711, ПАТ «НДУ»
2 903
28 256

ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Найменування показника

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2

3
1884
266
708
-1310

4
2240
301
744
-1069

5
2903
359
809
-785

29079
951
0
0
30030

27522
1432
0
0
28954

25699
2557
0
0
28256

29908

28839

28054

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

Продовження таблиці

1
11
12
13
14
15

2
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
0
0
122
0
30030

4
0
0
115
0
28954

5
0
0
202
0
28256

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Екологічний стан підприємства задовільний. Підприємство на даний час не працює. Твердо-побутові відходи вивозяться централізовано згідно з укладеним
договором з фірмою «Альтфатер Чернівці»
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Відсутнє провадження у справі про банкрутство товариства
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

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

м. Дніпро, Фондова біржа «Універсальна»
м. Дніпро, вул. Дзержинського, 33В
(0562) 36-13-60
20.04.2017
10.00
АПЦ
Перші торги

Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про
санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 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.

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу пакета акцій АТ на фондових біржах
№
Код за ЄДРПОУ та назва підприємства
з/п
1 00710457, ПАТ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЕЛЕКЦІЯ-ПЛЕМРЕСУРСИ»

Власник

Назва біржі, через яку відбувався продаж

Дата продажу

Кількість придбаних акцій, шт.

Загальна вартість придбаних акцій, грн

ТОВ «ТАРГЕТ ТРЕЙД»

Фондова біржа «ПФТС», м. Київ

10.03.2017

1649184

65802.44

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

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: нежитлове приміщення № 22 у житловому будинку
(літ. А-4) загальною площею 415,9 м2. Перебуває на зберіганні: ТОВ «Дитячий оздоровчий табір «Славутич». Адреса: м. Дніпро, вул. В. Липинського
(Ширшова), 9. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Дата
оцінки: 31.03.2017. Замовник та особа-платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
 2. Назва об’єкта: ЄМК державного підприємства Дніпропетровського
спеціального конструкторсько-технологічного бюро «Елеватормлинмаш»
(до складу об’єкта приватизації входить об’єкт незавершеного будівництва –
інженерно-лабораторний корпус (будівельна готовність 94 %) з надбудовою, ангаром, навісами, вбиральнею, огорожею та мостінням, обладнання, устаткування,
транспортні засоби). Балансоутримувач: Державне підприємство Дніпропетровського спеціального конструкторсько-технологічного бюро «Елеватормлинмаш».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська,16/18. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Дата оцінки: 31.03.2017. Замовник та особаплатник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
 3. Назва об’єкта: нежитлова будівля пивбару (літ. А-1, літ. А′-1) загальною площею 113,7 м2. Балансоутримувач: ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Дашинського, 34а. Мета оцінки – приватизація
шляхом продажу на аукціоні. Дата оцінки: 31.03.2017. Замовник та особа-платник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
 4. Назва об’єкта: 22 од. державного майна (спеціалізація 1.2 та 1.7).
Балансоутримувач: ПАТ «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів». Мета оцінки – відшкодування збитків, нанесених державі за
незбереження державного майна. Дата оцінки: 01.03.2016. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ «Дніпропетровський завод з ремонту
та будівництва пасажирських вагонів».
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
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претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; інформацію про претендента за
встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях).
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 5 квітня 2017 р.
Конкурс відбудеться 11.04.2017 о 10.00 у регіональному відділенні,
телефон для довідок (056) 744-11-51.

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки № 1: нежитлові приміщення площею 781,4 м2 будівлі магазину (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. НовоградВолинський, вул. Рибалко, 1. Балансоутримувач: Концерн «Військторгсервіс» (м.
Київ, вул. Молодогвардійська, 28а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 31.03.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Фора».
 Об’єкт оцінки № 2: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2
(у кімнаті пральної) у підвалі гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Житомир, вул. Чуднівська (Черняхівського), 12. Балансоутримувач: Житомирський торговельно-економічний коледж Київського національного торгівельноекономічного університету (м. Житомир, вул. Черняхівського, 101). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2017. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Клімчук Т. В.

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 залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320) максимальна ціна послуг з оцінки
майна, що буде розглядатись конкурсною комісією, становить 2 200,00 грн.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ
ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурс у (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел. для довідок 42-04-18.

ЛУГАНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення загальною
площею 32,0 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі (інв. № 7232).
Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Гірське, вул. Советська, 1. Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ шахта «Гірська» ДП «Первомайськвугілля».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження до-
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говору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
Платник: ФОП Руденко Н. С.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення загальною
площею 75,7 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі (інв. № 7232).
Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Гірське, вул. Советська, 1. Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ шахта «Гірська» ДП «Первомайськвугілля».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
Платник: ФОП Мойсюк С. В.
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 Міністерством юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях, для об’єктів
нерухомого майна – не більше 5 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 11 квітня 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: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2
на другому поверсі аудиторного блоку навчально-адміністративного корпусу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 50. Балансоутримувач:
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.
С. З. Гжицького. 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. Пекарська, 50. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Котик Дем’ян Васильович.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (будівля) загальною
площею 1 173,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Генерала
Грекова, 3. Балансоутримувач: «Львівський військовий торг 53» ДП МОУ «Управління військової торгівлі ПрикВо». 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. Генерала Грекова, 3. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 28.02.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ГО «Центр допомоги та реабілітації інвалідів».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
площею 36,8 м2 на першому поверсі фізико-лабораторного корпусу 1Б.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. І. Франка, 36.
Балансоутримувач: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана
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: Львівська обл.,
м. Дрогобич, вул. І. Франка, 36. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «НВФ «Прогрес».
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 кварталах 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 слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Львівській області в інформації
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації комунальної
власності, опублікованій у газеті «Відомості приватизації» від 20.03.2017 № 21
(1041) на стор. 5, назву об’єкта № 3 слід читати: «незавершене будівництво
по реконструкції непридатного для проживання житлового будинку під
офіс площею 120,8 м2 разом із земельною ділянкою».

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: частина нежитлового приміщення на 5-му поверсі
адмінбудівлі площею 63,3 м2 (розміщення офіса). Місцезнаходження об’єкта:
вул. Гоголя, 25, м. Полтава. Балансоутримувач: Державний проектний інститут
містобудування «Міськбудпроект». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з
метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2017.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області.
Платник виконаних робіт: ТОВ виробничо-комерційна фірма «Актеон».
 2. Назва об’єкта: частина казарми конвойнової охорони площею
130,9 м2 (розміщення складу та майстерні). Місцезнаходження об’єкта: проїзд
Зональний, 1, м. Кременчук, Полтавська обл. Балансоутримувач: Державна установа «Кременчуцька виправна колонія (№ 69)». Мета оцінки: визначення ринкової
вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки:
31.03.2017. 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 «Янтар-С».
 3. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення магазину площею 85,0 м2 (розміщення майстерні). Місцезнаходження об’єкта: с. Степове,
Глобинський р-н, Полтавська обл. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з
метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2017. 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 Цибченко Н. О.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
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затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення);
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення
(за наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення). Зазначені
документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення 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), – 2 200,00 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 07.04.2017 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться 13.04.2017
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
перебуває за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава,
36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: частина приміщення, розміщеного в переході
навчального корпусу № 5, площею 2,5 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Рівненський державний гуманітарний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Пластова (Остафова), 31. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-7991. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Гон Максим
Мойсейович. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки:
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 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 оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів,
які містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву,
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору (після отримання необхідної документації).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться 10 квітня 2017 року о 9.00 у РВ ФДМУ по Рівненській
області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються до 04.04.2017 (включно) до 17.00
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху навчального корпусу № 1 (адміністративного) площею 3,5 м2 (у тому
числі 0,5 м2 – площі спільного користування), що перебуває на балансі Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Майдан Волі, 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: Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк». Балансова залишкова
вартість об’єкта оцінки станом на 01.02.2017: – 74,82 грн. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): – 31.03.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху будинку
діагностики та огляду транспорту площею 1,5 м2, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Тернопільській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Стрийська, 3, с. Підгороднє, Тернопільський 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: Регіональне
відділення ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: Публічне
акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк». Балансова залишкова
вартість об’єкта оцінки станом на 01.02.2017: – 668,27 грн. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): – 31.03.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина покрівлі даху крохмального цеху для
встановлення контейнера площею 8,8 м2 та одного антенно-місця (частина
покрівлі даху під встановлення вежі висотою 22,0 м та антено-фідерних пристроїв площею 45,2 м2), що перебуває на балансі Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Заводська, 1, с. Кобиловолоки, Теребовлянський р-н, Тернопільська
обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного
майна (0352) 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: ПрАТ «МТС Україна».
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.02.2017: – 4 115,31 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): – 31.03.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: збитки, завдані об’єкту приватизації – незавершене будівництво – 40-квартирного житлового будинку (друга черга), що
повертається у державну власність за рішенням суду, під час володіння ним покупцем, що перебуває на балансі приватного підприємства «Тернопіль-Західінвест».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Паращука, 5, м. Теребовля, Тернопільська
обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою визначення розміру збитків. 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: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській
області. Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 10.10.2016: – 28333,00

грн. Кількість земельних ділянок: одна. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2211 га.
Місце розташування земельної ділянки: вул. Паращука, 5, м. Теребовля, Тернопільська обл. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування
багатоквартирного житлового будинку. Правовий режим земельної ділянки: право
оренди земельної ділянки. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 231 270,60
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): – 10.10.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати 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).
Конкурсна документація має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт: для
об’єктів № 1, 2, 3 не повинен перевищувати 5 календарних днів, для об’єкта № 4 – 15
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 яких: для об’єктів № 1, 2, 3 – не
перевищує 2 200,00 грн, об’єкта № 4 – не перевищує 5 673,8 грн.
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. При цьому, вимогами до
претендентів для участі в конкурсі передбачено наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки всіх оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
подібного майна, що підтверджується відповідними документами: копіями листів від
замовників оцінки із зазначенням позитивного досвіду, або копіями висновків про вартість майна, чи витягів із звітів про оцінку майна, 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; об’єктами подібними до об’єкта оцінки № 3 – нерухоме майно – інженерні
споруди та частини даху, що призначені для розміщення телекомунікаційного обладнання та антенно-фідерних пристроїв; об’єктами подібними до об’єкта оцінки
№ 4 – реальні збитки щодо об’єкта незавершеного будівництва.
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
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Харківській області в інформації про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди,
опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від 22.03.2017 № 22 (1042) на стор.
7, дані щодо об’єктів № 1 – 7 вважати недійсними.

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: майданчик для паркування транспортних засобів площею 3 120,0 м 2 біля навчального корпусу № 2 (реєстровий номер
05480298.1.ЖКСГАШ017), що перебуває на балансі Херсонського національного
технічного університету, за адресою: м. Херсон, вул. І. Кулика, 130. Замовник: РВ
ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Громов Ігор
Васильович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована
дата оцінки: 31.03.2017.
 2. Об’єкт: бетонне покриття загальною площею 105,94 м2, що перебуває
на балансі Скадовської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів
України», за адресою: Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Мангубинська, 2. Замовник:
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ «СЕМІЛЛА».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2017.
 3. Об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення площею 18,4 м2 в одноповерховій адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Херсонській області, за адресою: Херсонська обл., смт Чаплинка,
вул. Грушевського (Леніна), 12б. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі. Платник: Байбуза Тамара Михайлівна. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при
укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2017.
 4. Об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення площею 17,4 м2 та вбудоване нежитлове приміщення площею 7,98 м2 на третьому поверсі будівлі
інженерного корпусу, що перебуває на балансі Херсонської філії ДП «Адміністрація морських портів України», за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 4. Замовник:
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: Державне підприємство «Херсонський морський торгівельний порт». Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2017.
 5. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею
160,29 м2 на другому поверсі 3-поверхової будівлі майстерень, що перебуває на балансі Херсонської філії ДП «Адміністрація морських портів України»,
за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 4. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі. Платник: Державне підприємство «Херсонський
морський торгівельний порт». Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2017.
 6. Об’єкт: об’єкт групи А державної власності – «Гараж (приміщення
№ 2) (літ. А) загальною площею 21,9 м2», що перебуває на балансі Південного
офіса Держаудитслужби, за адресою: вул. Миру (Крупської), 7а, смт Іванівка, Іванівського району Херсонської області, без земельної ділянки. Замовник: РВ ФДМУ
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: РВ ФДМУ в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні під розбирання (наказ РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі від 14.03.2017 № 107).
Запланована дата оцінки: 31.03.2017.
 7. Об’єкт: об’єкт групи А державної власності – «Адмінбудівля (літ. А)
загальною площею 112,1 м2», що перебуває на балансі Південного офіса Держаудитслужби, за адресою: Херсонська обл., Іванівський р-н, смт Іванівка, вул. Миру
(Крупської), 7, без земельної ділянки. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі. Платник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для приватизації
шляхом продажу на аукціоні під розбирання (наказ РВ ФДМУ в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі від 14.03.2017 № 108). Запланована дата оцінки: 31.03.2017.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів
максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована учасником
конкурсу у конкурсній пропозиції, становить не більше ніж: для приміщень, майданчиків – 2,2 тис. грн; для окремо розташованих будівель – 3,8 тис. 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
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 (у разі 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); 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 18 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок
(0552) 22-44-44.
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ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 Назва об’єкта оцінки № 1: будівля складського призначення загальною
площею 266,7 м2. Балансоутримувач – Хмельницька філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта: вул. Сіцінського, 8, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна
адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова
залишкова вартість станом на 28.02.2017 – 18 080,00 грн. Дата оцінки – 31.03.2017.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ-Фірма «Дует ЛТД». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: будівлі виробничо-складського призначення.
 Назва об’єкта оцінки № 2: будівля павільйонного типу загальною площею
107,9 м2. Балансоутримувач – Хмельницька філія Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта: вул. Сіцінського, 8, м. Хмельницький. Мета проведення
незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса
замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 28.02.2017 – 2 600,00 грн. Дата оцінки – 31.03.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ-Фірма «Дует ЛТД». Подібними
об’єктами до об’єкта оцінки є: будівлі виробничо-складського призначення.
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення загальною площею 21,4 м2 (у т. ч.
площа загального користування – 6,1 м2) на третьому поверсі нового службового приміщення. Балансоутримувач – Управління Державної казначейської
служби України у Городоцькому районі Хмельницької області. Місцезнаходження
об’єкта: вул. Грушевського, 49, м. Городок, Хмельницька обл. Мета проведення
незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса
замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 01.01.2017 – 540 507,12 грн. Розмір земельної ділянки –
3 164,0 м2. Цільове призначення земельної ділянки – громадське використання.
Дата оцінки – 31.03.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки –
ФОП Лютий Анатолій Анатолійович. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання – об’єкти,
які поєднують два та більше способів використання).
 Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення площею 60,9 м2 на першому
поверсі будівлі колишнього магазину. Балансоутримувач – Хмельницька філія
Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта: вул. Майборського, 11,
м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору
оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.03.2017. Строк виконання робіт – до 5
календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Асонов Сергій Костянтинович.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель
(нерухомість комплексного використання – об’єкти, які поєднують два та більше
способів використання).
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. Телефон для довідок: (0382) 72-09-45 (прий
мальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом, органі
заційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ
по Хмельницькій області (каб. № 1) до 5 квітня 2017 року (включно) до 17.00.
Конкурс відбудеться 11 квітня 2017 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Черкаській
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Гоголя, 316, м. Черкаси. Платник
робіт з оцінки: ФОП Трахініна Т. О. Дата оцінки: 31.03.2017.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення частини адміністративноскладської будівлі з підвалом літ. Н-2, пд, площею 262,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Надпільна, 218, м. Черкаси. Платник робіт
з оцінки: ТОВ «Таймлі Солушін». Дата оцінки: 31.03.2017.
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 вестибуля на першому поверсі навчального корпусу № 1 площею 1,0 м2, частина приміщення
вестибуля на першому поверсі навчального корпусу № 2 площею 1,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський державний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 460,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Фінансова компанія «Маклаут Пей». Дата
оцінки: 31.03.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху п’яти
поверхової будівлі гуртожитку площею 1,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський комерційний технікум. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Смілянська, 84/2, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Іщенко Ю. В.
Дата оцінки: 31.03.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень гуртожитку № 5 площею
16,0 м2 (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 51); частина приміщень гуртожитку № 2
площею 13,0 м2 (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 53); частина приміщень гуртожитку № 4 площею 4,0 м2 (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 62); частина приміщень
гуртожитку № 3 площею 8,0 м2 (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 64). Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет імені
Б. Хмельницького. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Маклаут-Інвест». Дата оцінки:
31.03.2017.
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.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина
нежитлового приміщення та частина нерухомого майна) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
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 – 4 квітня 2017 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 10 квітня 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди (за заявою від
сторонньої організації).
№ Назва об’єкту
Адреса об’єкта
БалансоутриПлатник робіт
Орієнтовна
Площа, м2
з/п
оцінки
оцінки
мувач
з оцінки об’єкта
дата оцінки
1 Частина не82,94
м. Київ, просп. Національна
Національна акаде31.03.17
житлового
Валерія Лобанов- академія Служби мія Служби безпеки
приміщення
ського, 98
безпеки України України
2 Нежитлове
209,5
м. Київ, вул. Гор- ДП «НауковоФОП Старунський
31.03.17
приміщення
лівська, 226/228 технічний комп- І. В.
лекс «Імпульс»
3 Нерухоме
130,0
м. Київ, вул. Ми- ДП «Готель «Ко- ТОВ «НВО «Маш31.03.17
майно
хайлівська, 1/3 зацький»
Груп»

№ 23 (1043)

Продовження таблиці
№ Назва об’єкту
Площа, м2
з/п
оцінки
4 Нежитлове
123,7
приміщення
5 Частина даху
7,6
та технічного (у т. ч. 2,0
поверху
та 5,6)

Адреса об’єкта
БалансоутриПлатник робіт
оцінки
мувач
з оцінки об’єкта
м. Київ, Столичне ДП «Санаторій
ПАТ «Укртелеком»
шосе, 215
«Конча-Заспа»
м. Київ, просп. ДП «УКРНДПІЦИ- ТОВ «лайфселл»
Голосіївський, 50 ВІЛЬБУД»

Орієнтовна
дата оцінки
31.01.17
31.03.17

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№ Назва об’єкта Плоз/п
оцінки
ща, м2
1 Нежитлове
18,5
приміщення
2 Частина не2,0
житлового
приміщення
3 Нежитлове
9,5
приміщення
4 Нежитлове
49,0
приміщення
5 Нежитлове
122,3
приміщення
6 Нежитлове
50,6
приміщення
7 Нежитлове
67,0
приміщення
8 Нежитлове
приміщення

37,5

9 Нежитлове
приміщення
10 Нежитлове
приміщення
11 Частина нежитлового
приміщення
12 Нежитлове
приміщення

66,2
121,53
8,0
10,7

Адреса об’єкта
Платник робіт з
Балансоутримувач
оцінки
оцінки об’єкта
м. Київ, вул. Гар- ДП «ВО «Київприлад»
ТОВ «НВП «Проматна, 2
мавтоматика»
м. Київ, вул. Пу- Національна академія
ТОВ «Перша
гачова, 12/2
державного управління при чарівна скриня»
Президентові України
м. Київ, просп. ДП «Антонов»
ПрАТ «УАСК
Перемоги, 100/1
АСКА-ЖИТТЯ»
м. Київ, просп. ДП «Антонов»
КС «Борисфен»
Перемоги, 100/1
м. Київ, просп. ДП «Антонов»
ТОВ «Центр
Перемоги, 89б
Комфорту»
м. Київ, вул. Бер- Центральний госпіталь
ТОВ «Сінлабдичівська, 1
МВС України
Україна»
м. Київ, вул. По- НТУУ «Київський політех- ДП «АБПЛАНАЛП
літехнічна, 41
нічний інститут» імені Ігоря Україна»
Сікорського
м. Київ, вул. Фіз- Національний університет ТОВ «Інститут
культури, 1
фізичного виховання і спор- спортивної травту України
матології»
м. Київ,
ДП «Науково-дослідний
ФОП Ялимов
вул. Празька, 5 інститут «Еластик»
М. Ю.
м. Київ, Харків- ДВНЗ «Київський механіко- ТОВ «Укрпрофіське шосе, 15
технологічний коледж»
груп»
м. Київ, вул. Дег- Київський національний
ФОП Слоботярівська, 49г
економічний університет
дян В. В.
ім. В. Гетьмана
м. Київ, вул. Во- Об’єднання ветеринарної ФОП Буракелинська, 12
медицини в м. Києві
вич В. М.

Орієнтовна
дата оцінки
31.03.17
31.03.17
31.03.17
31.03.17
31.03.17
31.03.17
31.03.17
31.03.17
31.03.17
31.03.17
31.03.17
31.03.17

 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати для продовження договору оренди.
№
з/п
1
2
3
4

Назва
об’єкта
оцінки
Нежитлове
приміщення
Нежитлове
приміщення
Нежитлове
приміщення
Частина
даху та
технічного
поверху

Пло- Адреса об’єкта
ща, м2
оцінки

Балансоутримувач

16,6 м. Київ, бульв.
Чоколівський,
13
1,0 м. Київ,
вул. Тургенєвська, 8/14
1,0 м. Київ,
вул. Пирогова, 9
18,75 м. Київ,
(в т. ч. вул. Полковни
10,0 та ка Потєхіна, 16
8,75)

Національний інститут стратегічних досліджень
Національний педагогічний університет ім.
М. П. Драгоманова
Національний педагогічний університет ім.
М. П. Драгоманова
Національний університет біоресурсів і
природокористування
України

Платник робіт з оцінки
об’єкта

Орієнтовна
дата оцінки

Міжнародна асоціація «Укра- 31.01.17
їнський центр менеджменту
землі та ресурсів»
ФОП Савченко К. О.
28.02.17
ФОП Савченко К. О.

28.02.17

ПрАТ «МТС Україна»

31.03.17

Конкурси відбудуться 10 квітня 2017 року о 15.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.30 3 квітня 2017 року за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо. Документи, подані на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі
об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 10 квітня 2017 року».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення та нерухоме
майно (частина нежитлового приміщення) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та технічного поверху
є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів та рекламних носіїв.

підсумки
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
Конкурс відбувся 13.12.2016.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки необоротних активів – 27 позицій (75 одиниць) за адресою:
м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість
виконання робіт з оцінки – 1995,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання
робіт – 7 календарних днів.
Конкурс відбувся 08.12.2016.
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди –
приміщення загальною площею 36,4 м2 в нежитловій будівлі, що обліковується на
балансі Хмельницької філії Концерну «Військторгсервіс» та розташована за адресою: м. Хмельницький, вул. Ватутіна, 11, визнано ПП «ТЗК – Експерт». Вартість
виконання робіт з оцінки – 1650,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – частина приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі учбовоголабораторного корпусу коледжу, що обліковується на балансі Новоушицького
коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету та розташована за адресою: Хмельницька обл., смт Нова Ушиця, вул. Подільська, 34, визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 1725,00 грн (без
урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – частина приміщення прохідної загальною площею 4,0 м2, що обліковується на балансі
ДНЗ «Подільський центр професійно-технічної освіти» та розташована за адресою:
Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, просп. Грушевського, 41 В, визнано ТОВ «Поділля – Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 1700,00 грн (без
урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки майна, що відбулися 13.12.2016
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. ТОВ «Оцінка – Інформ» по об’єкту: нежитлове вбудоване приміщення (1-122)
площею 27,0 м2 та частина нежитлового вбудованого приміщення (1-123) площею
2,95 м2, розташованих на першому поверсі адміністративного будинку (літ. А)
за адресою: Чернівецька обл., м. Новоселиця, вул. Центральна, 108, на балансі
державної фіскальної служби України в оперативному управлінні (користуванні)
Новоселицької ОДПІ ГУ ДФС у Чернівецькій області. Мета проведення оцінки:
передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 1725 (одна тисяча
сімсот двадцять п’ять) гривень та 5 (п’ять) календарних днів.
2. Фізична особа – підприємець Читайло Валентина Василівна по об’єкту:
вбудоване приміщення (1-16) площею 19,9 м2 першого поверху будівлі учбового
корпусу (літ. А) за адресою: м. Чернівці, вул. Ризька, 1, що перебуває на балансі
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет». Мета проведення оцінки:
передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 1700 (одна тисяча
сімсот) гривень та 5 (п’ять) календарних днів.
3. У зв’язку з тим, що на конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності –
суб’єкта господарювання для надання послуг з оцінки об’єкта незавершеного
будівництва державної власності – лазні, що перебуває на балансі ліквідованого
КСП «Промінь» (Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Гордівці, вул. Мічуріна, 14) з
метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні не надійшло жодної заяви,
конкурс вважати таким, що не відбувся.

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 15.12.2015
1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 70,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровська виправна колонія Управління державної пенітенціарної служби України в Дніпропетровській області № 89. Адреса: м. Дніпро, вул. Д.
Галицького, 1 (Будьонного). Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість
роботи – 2400,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
2. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 20,0 м2. Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: м. Нікополь, вул. Лапинська, 254.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість роботи – 2500,00 грн,
строк виконання (у календарних днях) – 4.
3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 30,0 м2. Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: м. Нікополь, вул. Добролюбова, 2.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість роботи – 2500,00 грн,
строк виконання (у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 18,8 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Європейська (Миронова), 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість
роботи – 2500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
5. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
5,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Дніпропетровський коледж технологій та дизайну» Адреса: м. Дніпропетровськ, пров. Ушинського, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість роботи – 2600,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 4.
6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 7,4 м2. Балансоутримувач: Новомосковська філія «Військторгсервіс» Адреса: Дніпропетровська
обл., смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В.
В. Вартість роботи – 2600,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 177,88 м2. Балансоутримувач: Новомосковська філія «Військторгсервіс» Адреса: Дніпропетровська
обл., смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В.
В. Вартість роботи – 2600,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 311,65 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант». Вартість роботи – 1900,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 4.
9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 133,5 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 5. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7».
Вартість роботи – 2300,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 81,07 м2. Балансоутримувач: Новомосковська філія «Військторгсервіс» Адреса: Дніпропетровська
обл., смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В.
В. Вартість роботи – 2600,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення в будівлі дитячого садка
площею 825,5 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет
залізничного транспорту ім. академіка Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс». Вартість роботи – 1900,00
грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
12. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 1169,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий
Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість
роботи – 2200,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
13. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 33,8 м2. Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: Дніпропетровська обл., смт. Лихівка,
вул. Свердлова, 27. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс». Вартість
роботи – 2300,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
14. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
1,5 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса:
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 61. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість роботи – 2500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
15. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 3,9 м2 та частина
даху площею 2,44 м2. Балансоутримувач: 8 Державний пожежно-рятувальний загін
ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпро, вул. Мукачівська,
190д. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс». Вартість роботи – 2200,00
грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
16. Назва об’єкта: частина ґанку площею 18,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана». Адреса: м. Кривий
Ріг, вул. Медична, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість роботи – 2200,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
17. Назва об’єкта: частина ґанку площею 19,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана». Адреса: м. Кривий
Ріг, вул. Медична, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість роботи – 2200,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
18. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 17,15 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий
Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Потапенко В. В. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість
роботи – 2300,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 08.12.2016
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 139,7 м2
першого поверху будівлі гуртожитку. Балансоутримувач: Слов’янський хімікомеханічний технікум (ЄДРПОУ 00208775). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Центральна, 41. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з
оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області. Платник робіт з оцінки: ФОП Касілов В. Д.
Переможець конкурсу – ТОВ «Майнеск». Згідно з конкурсною пропозицією вартість
послуг з оцінки – 2400грн, строк виконання – 3 календарні дні.
2. Назва об’єкта оцінки: прибудовані нежитлові приміщення загальною площею
48,6 м2 (з окремим входом) будівлі (реєстровий номер 02542722.1.АААБИГ372).
Балансоутримувач: ДНЗ «Маріупольський центр професійно-технічної освіти». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Митрополитська,
61. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг
з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області. Платник робіт з оцінки: ФОП Биков Ю. М.
Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією
вартість послуг з оцінки – 1950грн, строк виконання – 3 календарні дні.
3. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка, кадастровий номер
1411200000:00:001:1197. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька область,
м. Торецьк, вул. Торгова, 25. Мета проведення оцінки: продаж земельної ділянки
несільськогосподарського призначення. Замовник та платник робіт з експертної
грошової оцінки земельної ділянки: Виконавчий орган Торецької міської ради. Розмір земельної ділянки: 0,0316га. Конкурсною комісією визнано конкурс таким, що
не відбувся у зв’язку з відсутністю учасників конкурсу.
4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
1,0 м2 другого поверху учбового корпусу № 2. Балансоутримувач: Маріупольський
державний університет (ЄДРПОУ 26593428). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Будівельників, 129. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладання договору оренди. Конкурсною
комісією прийнято рішення не проводити конкурсний відбір суб’єкта оціночної
діяльності у зв’язку з отриманою відмовою органу, уповноваженого управляти
державним майном, щодо передачі в оренду.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 15.12.2016
1. Назва об’єкта оцінки: пансіонат «Мебельщик». Балансоутримувач: ТОВ «АРП»
(за договором про безоплатне зберігання). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Нахімова, 45а. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для продажу на аукціоні з умовою
збереження профілю діяльності. Замовник та платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ
по Донецькій області. Замовник та платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій
області. Переможець конкурсу – ПП «РАДИКАЛ». Згідно з конкурсною пропозицією
вартість послуг з оцінки – 30000 грн, строк виконання – 15 календарних днів.
2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,56 м2 другого поверху будівлі гуртожитку № 1. Балансоутримувач: ДВНЗ
«Донбаський державний педагогічний університет» (ЄДРПОУ 38177113). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Торська, 16.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору
оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області. Платник робіт
з оцінки: ФОП Борисов С. І. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. Згідно з
конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1800 грн, строк виконання – 3
календарні дні.
3. Назва об’єкта оцінки: частина тамбура площею 28,7 м2 першого поверху учбового корпусу (реєстровий номер 02070789.1.ОКМЕМЛ009). Балансоутримувач:
Донбаська державна машинобудівна академія, ЄДРПОУ 02070789. Місцезнахо-
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дження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників,
34. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг
з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області. Платник робіт з оцінки: ФОП Деревянко
Т. І. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією
вартість послуг з оцінки – 2000 грн, строк виконання – 3 календарні дні.
4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2 першого поверху учбового корпусу № 2 (реєстровий номер
02070789.1.ОКМЕМЛ006). Балансоутримувач: Донбаська державна машинобудівна академія, ЄДРПОУ 02070789. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька
обл., м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 39. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій
області. Платник робіт з оцінки: ФОП Братченко М. О. Переможець конкурсу – ФОП
Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1800
грн, строк виконання – 3 календарні дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 06.12.2016
Для проведення незалежної оцінки частини вбудованого приміщення (поз.
2-7) площею 4,0 м2, розташованої в правому крилі другого поверху будівлі посту
електричної централізації (літ. Б) (місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
смт Воловець, вул. Привокзальна, 3) з метою продовження договору оренди переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності ФОП Шастун С. Г. на таких
умовах: вартість послуг – 1725 грн, термін виконання – 5 днів.
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбулися 16.12.2016
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна визнано:
приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ»
по об’єктах:
об’єкт оренди: майданчик загальною площею 680,0 м2 (асфальтове замощення площею 110,0 м2 та щебеневе замощення площею 570,0 м2), що знаходиться
за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Шатила, 4 та перебуває
на балансі державного закладу «Вище професійне училище № 9 м. Кіровоград»,
вартість робіт – 1 570 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
об’єкт оренди: частина нежитлового приміщення площею 11,84 м2 на першому
поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Знам’янка,
вул. Героїв Крут (Луначарського), 9, що перебуває на балансі Управління поліції
охорони в Кіровоградській області, вартість робіт – 1 478 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 2 дні;
об’єкт приватизації: адміністративна будівля та господарські приміщення
(разом із земельною ділянкою) за адресою: Кіровоградська область, м. Благовіщенське (Ульяновка), вул. Ореста Гуменюка (Маркса), 1, що перебувають на
балансі Управління Державної казначейської служби України в Ульяновському
районі Кіровоградської області, вартість робіт – 3 170 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 5 днів;
фізичну особу – підприємця Пєшкову Світлану Володимирівну по об’єктах
оренди:
нежитлові приміщення загальною площею 1313,10 м2, що знаходяться на цокольному, першому та другому поверхах адміністративної будівлі, за адресою:
Кіровоградська обл., м. Кіровоград, просп. Комуністичний, 15 та перебувають на
балансі відокремленого підрозділу «Головдерженергонагляд» ДП «Національна
енергетична компанія «Укренерго», вартість робіт – 1 680 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 2 дні;
адміністративно-виробнича будівля загальною площею 1210,10 м2 та будівля
зварювального цеху площею 136,3 м2, що знаходяться за адресою: Кіровоградська
обл., м. Кіровоград, вул. Аджамська, 9 та перебувають на балансі відокремленого підрозділу «Кіровоградські магістральні енергетичні мережі» ДП «Національна
енергетична компанія «Укренерго», вартість робіт – 1 680 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 2 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 15.12.2016
Нежитлове приміщення на першому поверсі триповерхової будівлі учбового
корпусу площею 15,8 м2 (інв. № 10310001) за адресою: Луганська обл., Старобіль-

ський р-н, с. Веселе, вул. Молодіжна, 8. Переможець – ФОП Сорокіна І. М. на таких
умовах: вартість послуг – 1700 грн, термін виконання робіт – 4 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбулися 08.12.2016
Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – ТОВ «Консалтінгова компанія «Форекс» на проведення
оцінки державного майна:
вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 153,9 м2 за адресою: вул. Шевченка, 23, м. Полтава, що обліковується на балансі ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія. Мета оцінки – продовження дії договору
оренди. Вартість виконаних робіт – 1200,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів;
частини нежитлових приміщень будівлі загальною площею 71,1 м2 за адресою: вул. Героїв Майдану, 48, м. Гадяч, Полтавська область, що обліковується
на балансі Головного управління статистики у Полтавській області. Мета оцінки –
продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1500,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів, кількість балів за основними
критеріями – 133,29;
юридичну особу – ПП «Центр незалежної оцінки та експертизи» на проведення
оцінки державного майна:
споруди опори освітлення та технологічного майданчика загальною площею
53,29 м2 за адресою: просп. Свободи, 56, м. Кременчук, що обліковується на балансі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1280,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – ПП «Науково-консультаційний Експоцентр» на проведення
оцінки державного майна:
частини нежитлового приміщення адміністративної будівлі загальною площею
48,8 м2 за адресою: вул. Центральна, 275, м. Глобине, Полтавська область, що обліковується на балансі УДКС України у Глобинському районі Полтавської області.
Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1163,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення вестибуля площею 2,0 м2 першого поверху спального корпусу № 2 Спеціалізованого Миргородського санаторію «Слава»
за адресою: вул. Харківка, 64, м. Миргород, Полтавська область, що обліковується
на балансі Спеціалізованого Миргородського санаторію «Слава». Мета оцінки –
укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 998,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Українська універсальна біржа на проведення оцінки державного майна:
частини нежитлового приміщення лабораторного корпусу площею 17,4 м2
за адресою: вул. Кременчуцька, 6, с. Розсошенці, Полтавський р-н, Полтавська
область, що обліковується на балансі Полтавської експедиції по геофізичним
дослідженням в свердловинах. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1000,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
фізичну особу-підприємця – Старікова О. В. на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення площею 575,3 м2 за адресою: вул. Павленківська,
18, м. Полтава, що обліковується на балансі КП «Полтавський м’ясокомбінат. Мета
оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1231,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 15.12.2016
1. Переможцем конкурсу визнано ПП ЕОФ «Апекс» на проведення незалежної оцінки об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 31,7 м2 за адресою:
м. Суми, вул. Харківська, 38 (балансоутримувач – Полтавське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство) з метою продовження дії договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 1650,0 грн.
2. Переможцем конкурсу визнано ТОВ «Оціночна фірма Юніт»на проведення незалежної оцінки об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 25,1 м2
за адресою: м. Суми, пл. Привокзальна, 5 (балансоутримувач – Сумська дирекція
Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта») з метою
передачі в оренду. Строк надання послуг з оцінки – 3 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 1480,0 грн.
3. Переможцем конкурсу визнано – СПД ФОП Міняйло О .І. на проведення
незалежної оцінки об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 174,1 м2
будівлі – пам’ятки культурної спадщини місцевого значення «Поштамт» за адресою: м. Суми, вул. Воскресенська, 13/7 (балансоутримувач – Сумська дирекція

Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта») з метою
продовження дії договору оренди, Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1700,0 грн.
4. Переможцем конкурсу визнано ТОВ «Оціночна фірма Юніт» на проведення незалежної оцінки об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 98,1 м2
за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 3 (балансоутримувач – Департамент фінансів Сумської обласної державної адміністрації) з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 1520,0 грн.
5. Переможцем конкурсу визнано ПП ЕОФ «Апекс» на проведення незалежної
оцінки об’єкта: група інвентарних об’єктів загальною площею 8,0 м2, а саме: частина замощення площею 2,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Соборна, 39; частина
замощення площею 2,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 57; частина
замощення площею 2,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; частина замощення площею 2,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2
(балансоутримувач – Сумський державний університет) з метою передачі в оренду. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг
з оцінки – 3100,0 грн.
6. Переможцем конкурсу визнано ТОВ «Оціночна фірма Юніт» на проведення
незалежної оцінки об’єкта: група інвентарних об’єктів загальною площею 6,0 м2,
а саме: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: м. Суми,
вул. Петропавлівська, 59; частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Санаторна, 32; частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2,
м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2 (балансоутримувач – Сумський державний
університет) з метою передачі в оренду,. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2760,0 грн.
7. Переможцем конкурсу визнано ФОП Маслій А. Ф. на проведення незалежної оцінки об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 203,3 м2 за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 96 (балансоутримувач – Державний навчальний
заклад «Сумський центр професійно-технічної освіти харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу») з метою продовження дії договору оренди, Строк
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки –
1280,0 грн.
8. Переможцем конкурсу визнано ТОВ «Оціночна фірма Юніт» на проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2
за адресою: м. Суми, вул. Сергія Табали (Сєвєра), 70 (балансоутримувач – Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області) з
метою передачі в оренду. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 1520,0 грн.
9. Переможцем конкурсу визнано СПД ФОП Міняйло О. І. на проведення незалежної оцінки об’єкта: група інвентарних об’єктів загальною площею 288,8 м2,
а саме: нежитлові приміщення загальною площею 263,0 м2 будівлі – пам’ятки архітектури, історії місцевого значення «Друкарня»; нежитлові приміщення загальною площею 25,8 м2 за адресою: м. Суми, вул. Кузнечна, 2 (балансоутримувач –
Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської
обласної державної адміністрації) з метою продовження дії договору оренди,
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з
оцінки – 1700,0 грн.
10. У зв’язку з тим, що на конкурс щодо проведення незалежної оцінки об’єкта:
нежитлові приміщення загальною площею 61,8 м2 за адресою: м. Суми, вул. Кузнечна, 2 (балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації) з метою продовження
дії договору оренди подано лише одну заяву, конкурс вважається таким, що не відбувся. Повторне проведення конкурсу передбачається – 11.01.2017.
11. Переможцем конкурсу визнано ТОВ «Оціночна фірма Юніт» на проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,5 м2
за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 108 (балансоутримувач – Сумський
будівельний коледж) з метою передачі в оренду. Строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1440,0 грн.
12. Переможцем конкурсу визнано ПП ЕОФ «Апекс» на проведення незалежної
оцінки об’єкта: нежитлове приміщення площею 25,3 м2 за адресою: Сумська обл.,
м. Буринь, вул. Ринкова, 3 (балансоутримувач – Сумська дирекція Українського
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта») з метою продовження
дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 1340,0 грн.
13. Конкурс щодо проведення незалежної оцінки об’єкта: частина замощення
площею 40,0 м2 за адресою: Сумська обл., Глухівський р-н, траса Кіпті – Глухів –
Бачівськ, 242 км + 516 м, МАПП «Бачівськ» (балансоутримувач – Сумська митниця
ДФС) з метою передачі в оренду не відбувся у зв’язку з припиненням процедури
передачі в оренду.
14. Переможцем конкурсу визнано ТОВ «Оціночна фірма Юніт» на проведення незалежної оцінки об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 95,3 м2
за адресою: Сумська обл., м. Ромни, бульв. Шевченка, 14 (балансоутримувач –
Роменське управління Державної казначейської служби України Сумської області)
з метою передачі в оренду. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 1480,0 грн.
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Департамент орендних відносин, т. 200-34-39
Департамент орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ВІННИЦЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Вінницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№ Назва органу
Балансоутримувач
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можз/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Фонд державного Не увійшло до статутного (складеного) капіталу (00371630) відкритого акціонерного товариства «Деребчин- Нерухоме майно – нежитлове вбу- 371630.9.ААБАГИ045 23532, Вінницька обл., Шар53,8
27 778,00
2 роки 364 дні
Здійснення торгівлі продовольчими товамайна України
ський цукровий завод», 23532, Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Деребчин, вул. Леніна, 1, тел. (0432) доване приміщення на 1-му поверсі
городський р-н, с. Деребчин,
рами, крім товарів підакцизної групи
67-52-17
будинку побуту (літ. А)
вул. Леніна, 9
Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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 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
№
з/п
1
2
3

4

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Волинській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви на оренду
Балансоутримувач
Назва органу управління
загальна вартість майна за неза- максимально можли(код ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Державна служба України з питань 00692529, Любомльська районна державна лікарня ветеринар- Частина приміщення Головненської дільничої лікарні ветеринарної
00692529.1. ЦСЧХАО7302 44323, Волинська обл., Любомльський
20,7
53 874,0
2 роки 364 дні
безпечності харчових продуктів та ної медицини, 44300, Волинська обл., м. Любомль, вул. Брест- медицини Любомльської райветлікарні
р-н, смт Головне, вул. Миру, 29
захисту споживачів
ська, 55, тел. (0337) 72-31-56
Державне агентство водних ресур- 01033740, Луцьке міжрайонне управління водного господарБудівля господарського складу
01033740.9. АААБАИ662 45123, Волинська обл., Рожищенський
590,5
767 650,00
2 роки 11 місяців
сів України
ство, 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Заводська, 3,
р-н, с. Переспа, вул. Набережна, 14
тел. (0332) 72-99-05
РВ ФДМУ по Волинській області
00953482, Товариство з додатковою відповідальністю «Ковель- Електролінія зовнішня, а саме: залізобетонні опори квадратні марки
–
45000, Волинська обл., м. Ковель,
–
131 120,00
2 роки 364 дні
ська реалізаційна база хлібопродуктів», 45000, Волинська обл., СВ 10,5 – 16 шт., залізобетонні опори круглі марки СКЦ 13,6 – 5
вул. Луцька, 15
м. Ковель, вул. Луцька, 15, тел. (03352) 5-92-97
шт., дерев’яні опори з залізобетонною приставкою – 2 шт., провід
марки АС – 35 (розгорнута довжина проводу 3,120 км)
Генеральна прокуратура України
02909915, Прокуратура Волинської області, 43000, Волинська Частина головного корпусу прокуратури (літ. А-3)
02909915.1.АААГЕЛ726 43021, Волинська обл., м. Луцьк,
5,0
34 679,00
2 роки 364 дні
обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 15, тел. (0332) 77-60-33
вул. Винниченка, 15

мета використання
Для розміщення ветеринарної аптеки
Під виробниче приміщення (пилорама)
Отримання електроенергії
для виробничих потреб
Для розміщення кавового
апарата

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
№
з/п
1
2
3
4
5

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Назва органу
Балансоутримувач
реєстровий номер
загальна вартість майна за не- максимально можуправління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Міністерство охорони 02010681, Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони
Частина нежитлового вбу- 02010681.2.ААААКЛ951 м. Дніпро, вул. Вер
2,0
22 868,00
2 роки 11 місяців Розміщення банкомата
здоров’я України
здоров’я України», м. Дніпро, вул. Вернадського, 9, тел. (056) 713-52-57
дованого приміщення
надського, 9
Міністерство охорони 02010681, Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони
Частина нежитлового вбу- 02010681.2.ААААКЛ954 м. Дніпро, вул. Се2,0
21 024,00
2 роки 11 місяців Розміщення банкомата
здоров’я України
здоров’я України», м. Дніпро, вул. Вернадського, 9, тел. (056) 713-52-57
дованого приміщення
вастопольська, 17
Міністерство охорони 02010681, Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони
Частина нежитлового вбу- 02010681.2.ААААКЛ952 м. Дніпро, пл. Со2,0
22 905,00
2 роки 11 місяців Розміщення банкомата
здоров’я України
здоров’я України», м. Дніпро, вул. Вернадського, 9, тел. (056) 713-52-57
дованого приміщення
борна, 2
Міністерство внутріш- 08571446, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, м. Дніпро, просп.
Нежитлові вбудовані при–
м. Кривий Ріг, 7-й
139,5
435 810,00
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи
ніх справ України
Гагаріна, 26, тел.: (0562) 46-32-36, 377-34-80
міщення
мкр-н Зарічний, 24
Міністерство освіти і 05536113, Міжрегіональний центр професійної перепідготовки у запас військовослужбовців Нежитлові вбудовані приІнформація відсутня м. Кривий Ріг,
50,5
112 388,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що діє на основі приватної власності
науки України
м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, м. Кривий Ріг, вул. Ушакова, 4, тел. (0564) 27-18-11 міщення
вул. Ушакова, 4
і проводить діяльність з медичної практики (стоматологічний кабінет)

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’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство освіти 03363068, Маріупольський електромеханічний технікум, 87525, До- Нежитлове приміщення спортивної зали 03363068.1.ЕЧИДАГ002 Донецька обл., м. Маріуполь,
417,0
1 378 211,00
2 роки
Розміщення приватного навчального закладу
і науки України
нецька обл., м. Маріуполь, вул. Зелінського, 11, тел. (0629) 56-07-24 першого поверху службової будівлі
вул. Зелінського, 11
(проведення спортивних занять погодинно)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місця знаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз.3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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7
ЖИТОМИРСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Житомирській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлиз/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн вий строк оренди
1 Міністерство освіти 39891833, Житомирський технологічний коледж Київського національного універси- Нежитлові приміщення буфету (літ. П) на 1-му 00275926.1.АААБИВ150 м. Житомир, вул. Не79,9
305 720,00
До 3 років
Розміщення буфету та організація торгівлі продовольчими товарами
і науки України
тету будівництва та архітектури, м. Житомир, вул. Небесної сотні, 37, тел. 47-31-70 поверсі будівлі навчального корпусу № 1
бесної сотні, 37
(крім підакцизних) для студентів та персоналу навчального закладу
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

КИЇВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Київській області про намір передати в оренду об’єкт державної власності, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
№
Назва органу
загаль- вартість майна за максимально
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
з/п
управління
найменування
реєстровий
номер
майна
місцезнаходження
на пло- незалежною оцін- можливий
мета використання
контактний телефон)
ща, м2 кою без ПДВ, грн строк оренди
1 Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «БоЧастина твердого покриття («тимчасова автостоян- 20572069.1516.НЛТНПД1992 Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт
90,0
269 000,00
1 рік
Згідно з додатком 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно
структури України риспіль»
ка для спецтранспорту», інв. № 47769)
та пропорції її розподілу, орендна ставка за яким дорівнює 15 % (інше використання)
2 Державне агентство 40247540, ДСП «Північна Пуща»
Приміщення РММ
40247540.1.УЧБТЛИ019 Київська обл., Іванківський р-н, с. Опа- 769,37
1 068 469,00
10 років Виробнича діяльність
України з управління
чичі, вул. Радянська, 1
зоною відчуження
3 Міністерство освіти 04543387, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
Частина нежитлового приміщення навчального
04543387.1.ИГЯКЧБ002 Київська обл., м. Переяслав-Хмельниць 9,3;
43 151,00;
2 роки
Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювані науки України
державний педагогічний університет імені Гри- корпусу № 2; частина нежитлового приміщення накий, вул. Сухомлинського, 30
9,2
42 687,00
11 місяців ня документів; розміщення торговельного об’єкта з продажу канцтоварів
горія Сковороди»
вчального корпусу № 2
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

КІРОВОГРАДСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Кіровоградській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Балансоутримувач
з/п Назва органу управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Департамент поліції охорони 40109000, Управління поліції охорони в Кіровоградській області, 25009, м. Кіро- Частина нежитлового приміщення 40109000.1.ЖЖАИКУ877 м. Кропивницький (Кіровоград)
2,0
15 900,00
2 роки 11 місяців
Розміщення кавового
національної поліції України воград, вул. Габдрахманова, 1, тел. (0522) 33-35-33
на першому поверсі адмінбудівлі
вул. Габдрахманова, 1
автомата
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській 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 орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЛЬВІВСЬКА область
№
з/п

Назва органу
управління

1 Державна служба
статистики України
2 Державне управління справами
3 Державна служба
статистики України

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
загальна вартість майна за неза- максимально можли(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
02361400, Головне управління статистики у Львівській області, 79019, Нежитлове вбудоване приміщення на другому 02361400.1.АААДЕЖ060 Львівська обл., м. Яворів,
15,7
101 500,00
2 роки 364 дні
м. Львів, просп. В. Чорновола, 4, тел. 235-84-28
поверсі будівлі
вул. Котляревського, 3
станом на 30.11.2016
01981968, ДП «Санаторій «Кришталевий палац», 82200, м. Трускавець, Нежитлові приміщення на цокольному поверсі 01981968.1.ААААЛЕ 465 м. Трускавець, вул. Сухо47,0
493 900,00
2 роки 364 дні
вул. Суховоля, 35, тел. (03247) 5-25-94
будівлі лікувального корпусу
воля, 35
станом на 30.11.2016
02361400, Головне управління статистики у Львівській області, м. Львів, Частина нежитлового приміщення № 1 на пер- 02361400.1.АААДЕЖ043 м.Львів, просп. В. Чор2,0
42 100,00
2 роки 364 дні
просп. В. Чорновола, 4, тел. (032) 235-84-28
шому поверсі будівлі
новола, 4
станом на 31.12.2016

мета використання
Розміщення офіса
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (перукарські та косметологічні послуги)
Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі
товари

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

МИКОЛАЇВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Миколаївській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
загальна вартість майна за неза- максимально можз/п
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 інфра- 25382899, Миколаївська дирекція УДППЗ «Укрпошта», м. Миколаїв,
Нежитлові приміщення другого поверху дво- 21560045.1500.АААЖЕЕ702 просп. Незалежності, 21,
75,9
76 406,00
1 рік
Розміщення офіса
структури України вул. Новозаводська, 1, тел. (0512) 21-91-62
поверхової будівлі
м. Южноукраїнськ
2 Міністерство освіти 05537288, Вище професійне училище № 21, м. Миколаїв, вул. Садова, Нежитлове приміщення навчальної аудиторії
–
м. Миколаїв, вул. Садо54,0
167 210,00
2 роки 364 дні Розміщення навчального класу та проведення курсів з навчальної піді науки України
31/2, тел. (0512) 55-25-68
першого поверху будівлі навчального корпусу
ва, 31/2
готовки водіїв транспортних засобів (погодинне використання)
3 Міністерство освіти 02546105, Новоодеський професійний аграрний ліцей, Миколаївська
Замощення «Автодрому»
–
Миколаївська обл., м. Нова 16 180,0
612 200,00
2 роки 364 дні Навчальна підготовка водіїв транспортних засобів (подобове виі науки України
обл., м. Нова Одеса, вул. Леніна, 218, тел. (05167) 9-31-08
Одеса, вул. Іпатенка, 3а
користання)
Заяви про оренду зазначених об’єктів 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 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 об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОДЕСЬКА область
№
Назва органу
з/п
управління
1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство інфраструктури України
3 Міністерство інфраструктури України
4 Міністерство освіти
і науки України

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Одеській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
02071062, Одеська національна академія харчових технологій, 65039,
Приміщення першого поверху спортив- 02071062.1.РЯЖНВО212 м. Одеса, вул. Канат316,5
2 648 900,00
2 роки 11 місяців
м. Одеса, вул. Канатна, 112
ного залу при гуртожитку № 1
на, 112
38727770, Філія «Дельта-Лоцман» ДП «Адміністрація морських портів Укра- Виділене приміщення на даху та части- 38727770.15.НЮХМИИ265 Одеська, обл., м. Южне,
7,1;
299 000,00
2 роки 11 місяців
їни», 54017, м. Миколаїв, вул. Лягіна, 27
на даху будівлі
вул. Берегова, 1
16,26
04704790, Державне підприємство «Морський торговельний порт «ЮжНевиділена частина холу першого поверху 04704790.1.ААИБЕ684 Одеська, обл., м. Южне,
2,0
40 058,00
1 рік
ний», 65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13
будівлі службово-побутових приміщень
вул. Берегова, 13
02071045, Одеський національний політехнічний університет, 65044,
Нежитлові приміщення першого поверху 02071045.81.ДЛСФЦХ007 м. Одеса, просп.
26,6
301 092,00
2 роки 11 місяців
м. Одеса, просп. Шевченка, 1
учбового корпусу № 3
Шевченка,1

мета використання
Проведення тренувальних занять з школярами, молоддю, студентами
Розміщення обладнання приймального
радіоцентру БРЦ та розміщення антен
Розміщення банкомата
Розміщення торговельного об’єкта з
продажу комп’ютерної техніки

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно
до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

РІВНЕНСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Рівненській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви 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 освіти 02071116, Національний університет водного господарства та природо- Приміщення цокольного 02071116.1.КЧЦШЧЮ129 м. Рівне, вул. Чор90,69
309 430,00
2 роки 6 місяців Розміщення: 70,0 м2 – торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів під2
і науки України
користування, 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11, тел. (0362) 22-10-86 поверху гуртожитку № 2
новола, 55а
акцизної групи; 15,0 м – буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному
закладі; 5,69 м2 – торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів
2 Міністерство обо- 38076799, Львівська філія Концерну «Військторгсервіс», 79059,
Приміщення (прохідна,
33689922.15.АААААЖ684 м. Рівне, вул. Пав49,7
294 643,00
2 роки 6 місяців Розміщення: 20,0 м2 – торговельного об’єкта з продажу алкогольних напоїв; 29,7 м2 – торговельного
рони України
м. Львів-59, вул. Плугова, 12а, тел. 253-24-64
літ. А-1)
люченка, 3
об’єкта з продажу продовольчих товарів
3 Міністерство освіти 01566293, ДВНЗ «Рівненський коледж економіки та бізнесу», 33027, Частина приміщення пер- 01566293.1.НЕЕККТ002 м. Рівне,
33,0
198 473,00
1 рік
Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи
і науки України
м. Рівне, вул. Київська, 53, тел. (0362) 22-10-86
шого поверху гуртожитку
вул. Орлова, 40
Заяви про оренду зазначених об’єків приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м.Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з
написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
№
з/п
1
2

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Тернопільській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Назва органу
Балансоутримувач
реєстровий номер
місцезнахозагальна вартість майна за незалеж- максимально можлиуправління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
майна
дження
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн вий строк оренди
Державне агентство
05379205, Тернопільське обласне управління водних ресурсів, 46003,
Частина приміщень ремонтно-механічної майстерні під літ. Б, поз. 1-11, 05379205.40.АААБВЖ717 вул. Текстильна,
100,8
160 370,00
2 роки 11 місяців
водних ресурсів України вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-64-22, 25-96-85, 52-78-58 1-13 площею 82,8 м2 та частина приміщень поз. 1-1 площею 18,0 м2
30а, м. Тернопіль
Державне агентство
05379205, Тернопільське обласне управління водних ресурсів, 46003,
Частина приміщень ремонтно-механічної майстерні під літ. Б, поз. 1-11, 05379205.40.АААБВЖ717 вул. Текстильна,
100,8
160 370,00
2 роки 11 місяців
водних ресурсів України вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-64-22, 25-96-85, 52-78-58 1-13 площею 82,8 м2 та частина приміщень поз. 1-1 площею 18,0 м2
30а, м. Тернопіль

мета використання
Приміщення поз. 1-11, 1-13 – для складування матеріалів; частина приміщення поз. 1-1 – під офіс
Приміщення поз. 1-11, 1-13 – для складування матеріалів; частина приміщення поз. 1-1 – під офіс

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Міністерство освіти 02548245, ДНЗ «Вище професійне училище № 2 м. Херсона», 73034, м. Херсон, Вбудоване нежитлове приміщення на першому
–
м. Херсон, Миколаїв17,5
89 931,00
1 рік
Розміщення офіса
і науки України
Миколаївське шосе, 52, тел. (0552) 37-49-15
поверсі в будівлі гуртожитку
ське шосе, 52
Заяви про оренду об’єкта 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» ііз зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЧЕРКАСЬКА область
№
Назва органу
з/п
управління
1 Державна казначейська служба України

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
37938738, Управління Державної казначейської служби України
Частина нежитло- 37938738.1.АААГБГ994; вул. Соборна, 103,
146,75;
370 700,00;
10 років
Розміщення: аптеки, що реалізує готові ліки; торговельу Монастирищенському районі Черкаської області, вул. Соборна, 103, вого приміщення;
м. Монастирище,
ного об’єкта з продажу непродовольчих товарів та продо37938738.1.ДЕЦПОХ021 Черкаська обл.
21,7
16 900,00
м. Монастирище, Черкаська обл., тел. (04746) 2-36-89
гараж
вольчих товарів, крім товарів підакцизної групи; складу

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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 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».

№ 23 (1043)

27 березня 2017 року

8
м. КИЇВ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

1 Міністерство вну14317108, Державна установа «Центр обслуговування підрозділів МВС Нерухоме майно – нежитлове приміщення 00032684.1.ЮЖТКФР225 03047, м. Київ, вул. Питрішніх справ України України», 04116, м. Київ, вул. Довнар-Запольського, 8, тел. 256-14-53 на 1-му, 3-му та цокольному поверхах
липа Орлика, 15

загальна вартість майна за не- максимально можлиплоща, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
612,3

11 157 420,00
станом на 31.12.2016

2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення офіса – 43,8 м2 (постійне використання); проведення учбовотренувального процесу у спеціалізованій фехтувальній залі – 568,5 м2 (погодинне використання – 108 годин на місяць)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн.107, тел. 281-0018 в 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».
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по м. Києву в оголошенні про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від 13.03.2017 № 19 (1039) на стор.
№ 5, інформацію щодо об’єкта поз. 1 – нерухомого майна – частини нежитлового приміщення (2-й поверх 3-го корпусу) загальною площею 3,0 м2 за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 4, що перебуває на балансі Національного університету
«Києво-Могилянська академія», вважати скасованою.
                                     
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по м. Києву в оголошенні про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від 01.03.2017 № 16 (1036) на стор. № 7,
інформацію щодо об’єктів поз. 8 та 9, що перебувають на балансі Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, вважати скасованою.

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

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про проведення конкурсу на право оренди
нерухомого державного майна
 1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
207,3 м2 на другому поверсі будівлі за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 30.
Об’єкт оренди перебуває на балансі ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем».
Орган управління: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
Основні умови проведення конкурсу:
Умова 1. Використання орендованого майна: 207,3 м2 – розміщення офіса.
Умова 2. Початковий розмір орендної плати становить 38 988,53 грн
без ПДВ за базовий місяць оренди – лютий 2017 року, виходячи з вартості
майна – 2 545 500,00 грн без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна
станом на 30.11.2016.
Умова 3. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди – лютий 2016 року.
Умова 4. Об’єкт оренди не підлягає приватизації.
Умова 5. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
Умова 6. Строк оренди – 5 (п’ять) років.
Умова 7. Укладення договору страхування орендованого майна протягом місяця після укладення договору оренди.
Умова 8. Протягом 15 днів укласти з балансоутримувачем орендованого майна
договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого
майна, плати податку на землю та надання комунальних послуг орендарю.
Умова 9. Оплата платником коштів за виготовлення звіту про оцінку майна
згідно з умовами договору на проведення оцінки майна № 32/17 від 26.01.2017.
У випадку якщо ініціатор укладення договору оренди державного майна не став
переможцем конкурсу – компенсація платнику (ініціатору укладення договору) витрат переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від дати укладення договору
оренди (за умови надання підтвердних документів).
Конкурс буде проведено в РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, каб. 8) на 11-й календарний день після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.00.
Кінцевий термін приймання заяв та інших документів, що визначені п. 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (далі – Порядок), –
за 3 (три) робочих дні до дати проведення конкурсу.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
 2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення (кімн. 179 – 180)
загальною площею 48,8 м2 на другому поверсі будівлі за адресою: м. Львів,
вул. Винниченка, 30.
Об’єкт оренди перебуває на балансі ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем».
Орган управління: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
Основні умови проведення конкурсу:
Умова 1. Використання орендованого майна: 48,8 м2 – розміщення громадської організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності.
Умова 2. Початковий розмір орендної плати становить 1 603,14 грн без
ПДВ за базовий місяць оренди – лютий 2017 року, виходячи із вартості майна – 628 000,00 грн без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна станом на 30.11.2016.
Умова 3. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди – лютий 2017 року.
Умова 4. Об’єкт оренди не підлягає приватизації.
Умова 5. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
Умова 6. Строк оренди – 5 (п’ять) років.
Умова 7. Укладення договору страхування орендованого майна протягом місяця після укладення договору оренди.
Умова 8. Протягом 15 днів укласти з балансоутримувачем орендованого майна
договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого
майна, плати податку на землю та надання комунальних послуг орендарю.
Умова 9. Оплата платником коштів за виготовлення звіту про оцінку майна
згідно з умовами договору на проведення оцінки майна № 36/17 від 27.01.2017.
У випадку, якщо ініціатор укладення договору оренди державного майна не став
переможцем конкурсу – компенсація платнику (ініціатору укладення договору) витрат переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від дати укладення договору
оренди (за умови надання підтвердних документів).
Конкурс буде проведено в РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, каб. 8) на 11-й календарний день після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.30.
Кінцевий термін приймання заяв та інших документів, що визначені п. 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (далі – Порядок), –
за 3 (три) робочих дні до дати проведення конкурсу.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі в конкурсі учасники конкурсу подають на розгляд комісії (для
об’єктів 1 – 2):
заяву про участь у конкурсі (в якій учасники повідомляють про засоби зв’язку з
ними), пропозиції щодо виконаня умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 7 Порядку, а саме:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію звіту про фінансові
результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від учасника конкурсу про те, що стосовно нього не
порушено справу про банкрутство;
б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує
особу учасника конкурсу, 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.
Конкурсні пропозиції та інші документи, пропозиції щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу) подаються в окремому конверті з написом
«На конкурс» з відбитком печатки учасника конкурсу.
Заяви приймаються у РВ ФДМУ по Львівській області за адресою: 79000,
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, каб.5, у робочі дні: понеділок – четвер з 9.00 до
18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі з питань оренди РВ ФДМУ по
Львівській області (каб. 25) або за тел. (032) 261-62-04.

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
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – частина нежитлового приміщення у терапевтичному корпусі будівлі № 13 «МатиДитя» загальною площею 1,0 м2, що перебуває на балансі Національної дитячої
спеціалізованої лікарні «Охматдит», за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 4.
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Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.09.2016 становить 14 400,00 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.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – лютий 2017 року становить
220,56 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення торговельного
автомата, що відпускає непродовольчі товари (бахіли для відвідувачів); найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною
платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового
призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до
третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними
нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням
нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору
оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку;
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 50 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали:
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 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 2 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032,
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву, в конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (для фізичних осіб за наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа,
балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати
за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних
пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку
проведення конкурсу (кімн. 102).
Конкурс буде проведено о 14.30 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитись з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його 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 Київській області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
Суб’єкт господарювання, з яким
Інформація про об’єкт оренди
Балансоутримувач
буде укладено договір оренди
Частина твердого покриття площею 70,0 м2
ДП «Міжнародний
ТОВ «Українська хендлінгова
(для засобів перонної механізації, інв. № 47573) аеропорт «Бориспіль» компанія» (ід. код 33280516)
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт (ід. код 20572069)

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

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Житомира ЗСУ про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Житомира
ЗСУ за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлових приміщень сховища, інв. № 96, площею 109,3 м2 військового містечка № 114,
що перебуває на балансі КЕВ м. Житомира, за адресою: м. Житомир, пров. 1-й
Іподромний, 3.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.12.2016 становить 98 609,00 грн.
Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики
розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою КМУ № 786 від 04.10.1995, становить 1 643,48 грн за базовий місяць – грудень 2016 р. (при застосуванні річної орендної ставки на рівні
20 % (під СТО).
Балансоутримувач об’єкта оренди: КЕВ м. Житомира.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство оборони України.

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

Л. П. Пюра
(дополіграфічна підготовка)

Адреса редакції:

Фонд державного
майна України,
вул. Генерала
Алмазова, 18/9,
м. Київ-133, 01133

Основні умови проведення конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною платою за базовий місяць
оренди – грудень 2016 р., що становить 1 643,48 грн (без ПДВ), але не нижчий
ніж передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786, зі
змінами та доповненнями.
2. Своєчасне здійснення за власний рахунок поточного та інших видів ремонту
орендованого майна.
3. Термін дії договору оренди – до 3 років з можливою подальшою пролонгацією відповідно до чинного законодавства.
4. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому екологічними нормами
та правилами пожежної безпеки.
5. Забезпечити орендодавцю доступ на об’єкт оренди з метою перевірки його
стану відповідно до напряму використання за цільовим призначенням.
6. Зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні, хімічні, вибухові,
наркотичні, радіоактивні та легкозаймисті матеріали і речовини в орендованому
приміщенні.
7. Протягом 15 робочих днів після підписання договору встановити прилади
обліку тепло-, енерго-, водопостачання, укласти прямі договори з постачальними організаціями.
8. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечується у вигляді
завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший місяць оренди, який
вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди протягом 10 днів з моменту
укладення договору.
9. Заборона передавати орендоване майно в суборенду та без права на приватизацію орендованого майна.
10. Безумовне дотримання вимог перепускового режиму військової частини.
11. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної
оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу замовнику оцінки.
Для участі в конкурсі потрібно подати документи, зазначені у п. 3.2 наказу
ФДМУ та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того:
заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником
конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих
документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про
банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому
числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Конкурс буде проведено за наявності заяв про оренду від двох або більше
учасників конкурсу, що надійшли протягом місяця з дня опублікування повідомлення про об’єкт, що пропонується до передачі в оренду, на 31-й календарний
день (якщо він є робочим) після опублікування цієї інформації об 11.00 в КЕВ
м. Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.
Заяви приймаються за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20, кімн. 15.
Додаткову інформацію можна отримати у економіста з орендних відносин КЕВ
м. Житомира (кімн. 15) або за тел. (0412) 22-77-76.
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Одеси про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Одеси,
адреса: 65014, м. Одеса, вул. Єврейська, 13.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: відкритий технічний майданчик
з асфальтовим покриттям військового містечка № 56 загальною площею
233,0 м2 за адресою: м. Одеса, вул. Овідіопольська дорога, 8.
Мета оренди – під розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування
автомобілів (118,0 м2), стоянка для автомобілів (115,0 м2).
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, за базовий місяць розрахунку – грудень 2016 року становить 4 093,13 грн без урахування ПДВ.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; своєчасна сплата орендної плати; компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди; компенсація витрат
переможцем конкурсу за виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту
майна за власний рахунок; встановлення приладів обліку комунальних послуг за
рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними
організаціями; страхування орендованого майна протягом місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж зазначена в звіті про незалежну оцінку,
на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством
України; зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку у
розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата.
Строк оренди – до 3 (трьох) років з можливістю продовження терміну дії договору за умови виконання орендарем всіх обов’язків за договором оренди за наявності згоди балансоутримувача та погодження органу, уповноваженого управляти об’єктом оренди.
Для участи в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; визначення мети використання; документи, визначені наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна,
що належить до державної власності»; зобов’язання (пропозиції) виконання умов
конкурсу та додаткові пропозиції; пропозиції щодо гарантії оплати орендної плати (розмір завдатку);
відомості про учасника конкурсу:
для учасників, що є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріально копії установчих
документів; звіт про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з
урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку від учасника
конкурсу про те, що проти нього не порушено справу про банкрутство;
для учасників, що є фізичними особами: копію документів, що посвідчують
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану
представнику фізичної особи; копію ідентифікаційного номера; свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; декларацію про
доходи; довідку про взяття на облік платника податків.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з написом
«На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – 17 днів з дати опублікування інформації в газеті «Відомості приватизації».
Конкурс буде проведено через 20 днів з дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Телефон для довідок з питань конкурсу (048) 722-14-34.

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

ІНФОРМАЦІЯ
ДП «Лікувально-оздоровчий пансіонат «Агарський Мис» НАН України
про підсумки конкурсу на право оренди нерухомого державного майна
Державним підприємством «Лікувально-оздоровчий пансіонат «Агарський
Мис» НАН України 06.03.2017 проведено конкурс на право оренди нежитлових
приміщень, оголошення про проведення якого було розміщено в газеті «Відомості
приватизації» від 13.02.2017 № 11 (1031). За результатами проведеного конкурсу переможцем визнано ТОВ «Всеукраїнська компанія «PLANETA».
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