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Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до пункту 2.1 Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10.05.2012 № 639,
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10.05.2012
№ 282-р та рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.05.2012 № 674 і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 12.06.2012 за № 940/21252, для забезпечення відкритості проведення конкурсів та з метою більшої інформованості потенційних покупців Фонд державного майна України інформує про те,
що розпочато підготовку до проведення конкурсів з продажу пакетів
акцій з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону таких
акціонерних товариств:

з додатком – газетою

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Вінницька ОБЛАСТЬ

Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 44,4 м2 в одноповерховому будинку магазину літ. (приміщення № 2-1 літ. А1 площею 28,4 м2, приміщення складу № І, а площею 16,0 м2) за адресою:
Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Скоморошки, вул. Центральна, 9,
що не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Скоморошківський цукровий
завод» та перебувають на позабалансовому рахунку Скоморошківської
сільської ради Оратівського району Вінницької області. Приватизовано
шляхом викупу фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в
аукціоні, за 52 800,00 грн, ПДВ – 8 800,00 грн.

Кіровоградська ОБЛАСТЬ

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Спеціальне
конструкторсько-технологічне бюро «Калькулятор» за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Обсерваторна, 3г. Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в конкурсі з
відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, за 652 640,00
грн, у т. ч. ПДВ – 108 773,33 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 28.03.2016 № 604)

Рівненська ОБЛАСТЬ

«Відомості приватизації»
видання можна передплатити в усіх відділеннях зв’язку України

Необхідні дані Ви знайдете в Каталозі видань України
на 2016 рік, с. 103
Вартість
передплати, грн
3 міс.
6 міс.

22437

1. Нежитлові приміщення загальною площею 172,2 м2 у будівлі колишньої котельні за адресою: 34550, Рівненська обл., Сарненський р-н,
смт Клесів, вул. Дзержинського, 32, що перебувають на балансі ПрАТ
«Клесівська ПМК-177» (код за ЄДРПОУ 01037376).
2. Нежитлові приміщення загальною площею 54,5 м2 у будівлі колишньої котельні за адресою: 34550, Рівненська обл., Сарненський р-н,
смт Клесів, вул. Дзержинського, 32, що перебувають на балансі ПрАТ
«Клесівська ПМК-177» (код за ЄДРПОУ 01037376).

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

Комплект у складі:
(укр.). Законодавчі, нормативно-методичні
та інформаційні матеріали
щодо приватизації

газети «Відомості приватизації» – додатка до «Державного інформаційного бюлетеня про
приватизацію» (укр.). Інформація про проведення
процедур
приватизації майна

4 рази
на рік
121,33

242,66

2 рази
на тиждень

Телефон редакції (044) 200-33-77.

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

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

За додатковою інформацією звертатись до Департаменту приватизації Управління конкурсного продажу та біржової діяльності. Телефони для
довідок: (044) 200-36-17, 200-33-53, телефон/факс (044) 200-36-16.
Інформація про акціонерні товариства знаходиться на офіційному
веб-сайті Фонду державного майна України www.spfu.gov.ua.

Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34

Будівля лазні загальною площею 638,6 м2 за адресою: Київська обл.,
Бориспільський р-н, с. Мирне, вул. Центральна, 3р.

«Державний інформаційний бюлетень
про приватизацію»

Центральний апарат Фонду державного майна України
Код за ЄДРПОУ
Назва АТ
Розмір пакета акцій, %
00206539
ПАТ «Одеський припортовий завод»
99,567
14309824
ПАТ «Науково-дослідний інститут електромеханіч94,443
них приладів»
14313332
ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод»
25 плюс 1 акція
00130820
ПАТ «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль»
99,928

Продаж об’єктів групи А

Київська ОБЛАСТЬ

триває передплата на офіційне
видання ФДМУ на 2016 рік

Періодичність

Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-36-16

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 25.03.2016 № 594)

УСЕ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ – В ОДНОМУ ВИДАННІ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ!

журналу «Державний інформаційний бюлетень про приватизацію»

офіційне видання Фонду
державного майна України

Продаж пакетів акцій

У номері

Індекс та назва видання

4 квітня 2016 р.

Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні
об’єкт державної власності разом із земельною ділянкою – адмі
ністративна будівля, що обліковується на балансі Головного управління статистики в Одеській області, разом із земельною ділянкою,
на якій вона розташована.
Місцезнаходження об’єкта: Одеська обл., м. Березівка, вул. Ворошилова, 5.
Будівля одноповерхова, має бетонний фундамент, стіни з вапняку,
фасад оштукатурений, внутрішні стіни покриті шпалерами; вікна, двері та
підлога дерев’яні; покрівля шиферна; опалення газове. Будівля складається з 5 приміщень загальною площею 77,1 м2, забезпечена електро-,
газо- та водопостачанням, телефонізована. На теперішній час будівля не
використовується за призначенням. Потребує косметичного ремонту.
Земельна ділянка загальною площею 0,0125 га (кадастровий номер
5121210100:02:004:0040) згідно з державним актом на право постійного користування земельною ділянкою від 15.12.2006 відведена Відділу
статистики в Березівському районі Одеської області.
Більш докладну інформацію щодо зазначеного об’єкта можна отримати за телефоном (048)728-72-62.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом
20 днів з дня опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській області.

Адреса об’єкта: Київська обл., с. Петрівське, вул. Теплична, 2г.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою нежитлову одноповерхову
будівлю (ларь). Рік побудови – 1977. Загальна площа будівлі становить
24,9 м2. Фундаменти стрічковий бетонний; стіни металеві, з цегляною
обкладкою; перегородки дерев’яні; перекриття дерев’яне; дах односкатний; покрівля даху – металеві листи; підлога – керамічна плитка;
прорізи металеві; віконні блоки дерев’яні з металевою решіткою; двері – металевий каркас з деревоволокнистою вставкою. Будівля має
електропроводку, що перебуває в аварійному стані та потребує заміни,
до системи електрозабезпечення не підключена. Водопостачання, каналізація відсутні. Загальний технічний стан будівлі задовільний.
Початкова вартість об’єкта без ПДВ – 59 500,00 грн, ПДВ –
11 900,00 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ  – 71 400,00
грн.
Умови продажу: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта приватизації на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого
наказом ФДМУ від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться
відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь
в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж,
затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 7 140,00 грн, що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта (реєстраційний внесок), вноситься покупцями
на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській службі України,
МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, РВ ФДМУ по Київській області (призначення платежу: «попередня сплата 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації в сумі 7 140,00 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви про приватизацію у розмірі 17,00 грн
(призначення платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні,
без ПДВ») та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться на р/р № 37187003001567 в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО
821018, код за ЄДРПОУ 19028107, РВ ФДМУ по Київській області.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею
«Перша Універсальна Біржа «Україна» (http://birga-ukraine.com.
ua) 26 квітня 2016 року.
Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі
«Перша Універсальна Біржа «Україна» http://birga-ukraine.com.ua. Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні –
22 квітня 2016 року.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській
області за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, кімн. 603 з 9.00 до
18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45,
тел. (044) 200-25-40.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про повторний
продаж на аукціоні об’єкта державної власності
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства Виробничо-комерційної фірми по виготовленню, збору та постачанню тари «Тернопільоблтара» (разом із земельною ділянкою).
Код за ЄДРПОУ 01880115.
Адреса об’єкта: 46000, м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 26.
Вид діяльності об’єкта: 20.10.0 лісопильне та стругальне виробництво, просочування деревини; 20.40.0 виробництво дерев’яної тари.
Кількість та склад робочих місць: 3 особи (директор, бухгалтеркасир та механік).
Показники економічної діяльності

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля магазину з продажу сільськогосподарської
продукції (ларь) площею 24,9 м2 (літ. А), що під час приватизації не
увійшла до статутного капіталу ПАТ «Плодорозсадницьке» (код за ЄДРПОУ 05528378).

Баланс активів та пасивів (тис. грн)

Показник
Необоротні активи
Оборотні активи
Баланс

Станом
Станом
Станом
на 31.12.2013 на 31.12.2014 на 31.12.2015
Актив
33,0
19,0
9,3
0,0
0,0
24,8
33,0
19,0
34,1

⇒

2
Продовження таблиці

Показник
Власний капітал
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення
Баланс
Чистий дохід (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг)
Інші операційні доходи
Прибуток (збиток)
Дебіторська заборгованість
Кредиторська заборгованість
Коефіцієнт рентабельності діяльності, %

Станом
Станом
Станом
на 31.12.2013 на 31.12.2014 на 31.12.2015
Пасив
-143,0
-160,0
-155,8
–
–
–
176,0
33,0
–

179,0
19,0
–

189,9
34,1
–

1,0
-28,0
–
176,0
–

1,0
-28,0
–
179,0
–

29,9
4,2
24,2
189,9
0,14

Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять: будівля контори (літ.
А) площею 87,2 м2, цех ширпотребу (літ. Б) площею 496,3 м2, піднавіс
для тари (літ. В) площею 167,9 м2, арочний цех (літ. Г) площею 443,8 м2,
склад піднавісу (літ. Д) площею 409,8 м2, склад піднавісу (літ. Е) площею 325,3 м2 за адресою: вул. Лозовецька, 26, м. Тернопіль та будівля
(майстерня, вимощення) загальною площею 27,2 м2 за адресою: вул.
Лесі Українки, 25б, смт Дружба, Теребовлянський р-н, Тернопільська
обл. Частина площадки площею 200,0 м2 перебуває в оренді згідно з
договором оренди № 1062 від 02.10.2015.
Відомості про земельну ділянку, що підлягає продажу: площа –
1,3481 га, кадастровий № 6110100000:03:003:0043; місце розташування:
Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 26; категорія земель:
землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого
призначення; вид використання земельної ділянки: для обслуговування
будівель та споруд; цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Обмеження та обтяження на земельну ділянку: охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта
енергетичної системи земельної ділянки площею 0,0335 га.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташовані об’єкти,
за адресою: вул. Л. Українки, 25б, смт Дружба, Теребовлянський р-н,

Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації,
т. 280-42-32
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
Житомирська ОБЛАСТЬ

1. Пропонується до приватизації шляхом продажу на аук
ціоні об’єкт державної власності групи Ж разом із земельною
ділянкою – лазня за адресою: Житомирська обл., Лугинський р-н,
с. Красностав, вул. Центральна, 31а, що в процесі приватизації не увійшла до статутного капіталу ПОСП «Красноставське» та залишилась
на його балансі.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля, рік введення

Тернопільська обл.: цільове призначення – для розміщення та експлуатації будівель та споруд залізничного транспорту; згідно з Державним актом перебуває у постійному користуванні у Державного
територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця».
Викиди та скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне
середовище не здійснюються.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 783 302,00 грн (у
т. ч. вартість об’єкта без земельної ділянки – 929 122,00 грн, вартість
земельної ділянки – 854 180,00 грн); ПДВ – 356 660,40 грн.
Початкова ціна продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою з урахуванням ПДВ – 2 139 962,40 грн (у т. ч. вартість
об’єкта приватизації без земельної ділянки – 1 114 946,40 грн, вартість
земельної ділянки – 1 025 016,00 грн).
Умови продажу:
1. Подальший вид діяльності покупець визначає самостійно.
2. Створення нових робочих місць.
3. Створення безпечних і нешкідливих умов праці.
4. Недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця (за винятком звільнення на підставі пункту
6 статті 40 Кодексу Законів про працю України, або вчинення працівником дій, за які за законодавством передбачено звільнення на підставі
пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 і статті 41 Кодексу Законів про працю України)
протягом шести місяців від дня переходу до покупця права власності
на об’єкт приватизації.
5. Використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення згідно з вимогами чинного законодавства.
6. Здійснити процедуру припинення державного підприємства
Виробничо-комерційної фірми по виготовленню, збору та постачанню тари «Тернопільоблтара» та виключення його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців протягом
шести місяців від дня переходу до покупця права власності на об’єкт
приватизації.
7. Після придбання об’єкта приватизації новий власник стає правонаступником майнових прав і обов’язків приватизованого підприємства відповідно до умов договору купівлі-продажу та законодавства України.
8. Погашення боргів із заробітної плати, перед бюджетом та єдиного соціального внеску, наявних на дату купівлі-продажу, протягом
двох місяців після придбання об’єкта.

9. Протягом року після набуття права власності на об’єкт покупець
зобов’язаний здійснити державну реєстрацію нерухомого майна, що
входить до складу об’єкта приватизації, в тому числі державну реєстрацію прав власності на земельну ділянку в установленому законодавством порядку.
10. Забезпечувати вимоги природоохоронного законодавства до
користування об’єктом.
11. Не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю за виконанням умов, надавати необхідні матеріали, відомості, документи тощо
про виконання умов як шляхом запитів до покупця щодо виконання
умов, так і шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації
до моменту підписання акта підсумкової перевірки.
12. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації або його
частини в період чинності зобов’язань покупця, зазначених у договорі
купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати ціни продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збереження
для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не
виконані покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, установленої законодавством і договором купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться: одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Тернопільській області, р/р № 37187501900001,
банк ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012, код за ЄДРПОУ
14037372.
Грошові кошти в розмірі 213 996,24 (без ПДВ), що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться: одержувач коштів –
РВ ФДМУ по Тернопільській області, р/р № 37313019011911, банк
ДКСУ м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 14037372.
Кінцевий термін приймання заяв: за три дні до дати проведення
аукціону.
Аукціон буде проведено 26.04.2016 об 11.00 за адресою:
вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, тел. 25-04-87.
Останній день приймання заяв – 22 квітня 2016 року до 15.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 9.00 до 16.00 за
місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати
за тел. (0352) 25-04-87.
Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Тернопільській області, адреса: вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, тел. (0352)
25-04-87.

в експлуатацію – 1968, не використовується за призначенням. Орієнтовна площа – 32,0 м2. Загальний і фізичний стан основних будівельних
елементів будівлі незадовільний, інженерні мережі відсутні. Земельна
ділянка окремо під об’єкт не виділена.
2. Пропонується до приватизації шляхом продажу на аук
ціоні об’єкт державної власності групи Ж разом із земельною
ділянкою – їдальня за адресою: Житомирська обл., Лугинський р-н,
с. Красностав, вул. Центральна, 47а, що в процесі приватизації не увійшла до статутного капіталу ПОСП «Красноставське» та залишилась
на його балансі.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля, рік введення в експлуатацію – 1990, не використовується за призначенням. Орієнтовна площа – 180,0 м2. Загальний і фізичний стан основних будівельних елементів будівлі задовільний. Земельна ділянка окремо під
об’єкт не виділена.

3. Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні
об’єкт державної власності групи Ж разом із земельною ділянкою – їдальня за адресою: Житомирська обл., Олевський р-н, с. Радовель, вул. Леніна, 21, що в процесі приватизації не увійшла до статутного
капіталу СТОВ «Радовель» та залишилась на його балансі.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля павільйонного типу,
рік введення в експлуатацію – 1981, не використовується за призначенням. Загальний і фізичний стан основних будівельних елементів
будівлі незадовільний, інженерні мережі відсутні. Земельна ділянка
окремо під об’єкт не виділена.
Більш детальну інформацію про об’єкти можна отримати за телефоном (0412) 42-04-16.
Пропозиції щодо придбання об’єктів слід надсилати протягом 20 днів з дати опублікування цього оголошення за адресою:
10008, м. Житомир, вул.1 Травня, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області.

КОНКУРСИ З ВІДБОРУ розробників документації із землеустрою
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки
до продажу земельних ділянок державної власності, на яких
розташовані об’єкти, що підлягають приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із
землеустрою 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 в натурі (на місцевості) межовими
знаками встановленого зразка; проведення робіт з реєстрації земельної
ділянки у державному земельному кадастрі; присвоєння кадастрового
номера та внесення відомостей до бази даних Державного земельного
кадастру; погодження та затвердження документації із землеустрою у
встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної
експертизи документації із землеустрою; підготовка інших матеріалів
та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкти землеустрою.
Об’єкт № 1: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт
незавершеного будівництва – житловий будинок (поз. 479)
за адресою: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Хомутець,
вул. Садова, 7.
Балансоутримувач: відсутній.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,25 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
13.06.2001 № 1048 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного
будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку».
Об’єкт № 2: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт
незавершеного будівництва – житловий будинок (поз. 480)
за адресою: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Хомутець,
вул. Садова, 9.
Балансоутримувач: відсутній.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,25 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
13.06.2001 № 1048 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного
будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: документація із землеустрою, погоджена
та затверджена у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного
земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ
по Житомирській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На
конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися
підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з
конкурсною пропозицією. До підтвердних документів, що подаються
на конкурс належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із земле
устрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір
виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від
29.09.2011 № 1420, зі змінами); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників
податків; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента –
юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність
претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про
його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт,
у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою,
яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має
надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний
відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ
від 29.09.2011 № 1420) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів
на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до сектору органі
заційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Житомирській
області.

4 квітня 2016 року

Кінцевий термін подання конкурсної документації – 25 квітня 2016
року до 18.00.
Конкурс буде проведено 5 травня 2016 року об 11.00 за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 402, РВ ФДМУ по Житомирській області. Телефон для довідок 42-04-16.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки
до продажу земельних ділянок державної власності,
на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із
землеустрою 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 в натурі (на місцевості) межовими
знаками встановленого зразка; проведення робіт з реєстрації земельної
ділянки у державному земельному кадастрі; присвоєння кадастрового
номера та внесення відомостей до бази даних Державного земельного
кадастру; погодження та затвердження документації із землеустрою у
встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної
експертизи документації із землеустрою; підготовка інших матеріалів
та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкти землеустрою.
Об’єкт № 1: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт
державної власності групи А – окреме індивідуально визначене
майно – будівля колишньої їдальні площею 1 331,6 м2 за адресою:
Житомирська обл., м. Коростень, вул. Кірова, 50а.
Балансоутримувач: орендар МПП «Гранд».
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
31.05.2007 № 872 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації»
зі змінами від 16.04.2009 № 569.
Об’єкт № 2: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт
державної власності групи Д – очисні споруди з бункерним пристроєм за адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул. Огієнка, 55,
що в процесі приватизації не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Малинський дослідно-експериментальний завод «Малекс» та передані у
процесі його реорганізації на баланс ВАТ «Сервіс».
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
16.05.2003 № 795 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного
будівництва, що підлягають приватизації,та виключення з переліку».
Об’єкт № 3: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт
державної власності групи Д – резервуар дощових та стічних вод
за адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул. Огієнка, 55, що в процесі приватизації не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Малинський
дослідно-експериментальний завод «Малекс» та переданий у процесі
його реорганізації на баланс ВАТ «Сервіс».
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
16.05.2003 № 795 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного
будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення
робіт із землеустрою: документація із землеустрою, погоджена та затверджена у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного
кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ
по Житомирській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На
конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися
підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з
конкурсною пропозицією. До підтвердних документів, що подаються
на конкурс належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із земле
устрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір
виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від
29.09.2011 № 1420, зі змінами); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників
податків; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента –

юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність
претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про
його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт,
у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою,
яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має
надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний
відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ
від 29.09.2011 № 1420) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів
на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до сектору
організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Житомирській області.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 25 квітня 2016
року до 18.00.
Конкурс буде проведено 5 травня 2016 року об 11.00 за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 402, РВ ФДМУ по Житомирській області. Телефон для довідок 42-04-16.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення повторного конкурсу з відбору виконавців
робіт із землеустрою для підготовки до продажу земельної
ділянки державної власності, на якій розташований об’єкт
незавершеного будівництва, що підлягає приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку
державної експертизи документації із землеустрою (у разі необхідності
її проведення); отримання витягу з Державного земельного кадастру
про земельну ділянку; підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки.
Дані про об’єкт землеустрою: незавершене будівництво будинку
для вчителів № 47 за адресою: Черкаська обл., Золотоніський р-н,
с. Привітне, вул. Леніна, 10.
Об’єкт: двоповерхова цегляна будівля з підвалом на два
під’їзди. Будинок на вісім квартир; двері, вікна, балкони відсутні.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,045 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
16.12.2015 № 1934 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації» та рішення Привітненської сільської ради Золотоніського району Черкаської області
від 27.01.2016 № 2.
Умови конкурсу: претендентам на участь у конкурсі потрібно подати
до РВ ФДМУ по Черкаській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка
«На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням
назви об’єкта та дати проведення конкурсу.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До під
твердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із земле
устрою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців
робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011
№ 1420); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у
Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про
це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента –
юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність
претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про
його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт,
у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою,
яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має
надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний
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відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ
від 29.09.2011 № 1420) для фізичних осіб – підприємців – претендентів
на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Останній день подання конкурсної документації – 04.05.2016.
Конкурс відбудеться 13.05.2016 о 10.30 у РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ
ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка,
205, кімн. 410; телефон для довідок (0472) 37-26-61.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки
до продажу земельних ділянок державної власності,
на яких розташовані об’єкти незавершеного
будівництва, що підлягають приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання позитивного висновку
державної експертизи документації із землеустрою (у разі необхідності
її проведення), отримання витягу з Державного земельного кадастру
про земельну ділянку, підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки.
Дані про об’єкти землеустрою:
1. Виконувана робота (завдання): виготовлення документації із
землеустрою, правовстановлюючих документів на земельну ділянку
з метою її продажу.
Підстава для виконання роботи: наказ РВ ФДМУ по м. Києву від
17.08.2009 № 661.
Документи, що підтверджують права на користування земельною
ділянкою, – відсутні.
Форма власності – державна.
Цільове призначення: землі іншої комерційної діяльності.
Розмір земельної ділянки – 6 822,33 м2.
Наявні обмеження: не визначені.
Земельні сервітути (зокрема об’єктів цивільної оборони тощо): не
визначені.
Об’єкт (об’єкти), розташований (розташовані) на земельній ділянці – об’єкт незавершеного будівництва – розширення виробничої бази.
Балансоутримувач: відсутній.

Місцезнаходження об’єкта оцінки (підприємства, господарського
товариства): 03142, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 36в.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): 03142, м. Київ,
бульв. Академіка Вернадського, 36в (Святошинський район м. Києва).
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
2. Виконувана робота (завдання): виготовлення документації із
землеустрою, правовстановлюючих документів на земельну ділянку
з метою її продажу.
Підстава для виконання роботи: наказ РВ ФДМУ по м. Києву від
17.08.2009 № 661.
Документи, що підтверджують права на користування земельною
ділянкою: відсутні.
Форма власності – державна.
Цільове призначення – землі іншої комерційної діяльності.
Розмір земельної ділянки – 0,0838 га.
Наявні обмеження – не визначені.
Земельні сервітути (зокрема об’єктів цивільної оборони тощо): не
визначені.
Об’єкт (об’єкти), розташований (розташовані) на земельній ділянці – об’єкт незавершеного будівництва – кафе на 50 місць.
Балансоутримувач: відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки (підприємства, господарського
товариства): 02092, м. Київ, вул. Сергія Лазо, 5б.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): 02092, м. Київ,вул.
Сергія Лазо, 5б (Дніпровський район м. Києва).
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Конкурс відбудеться 14 квітня 2016 р. о 15.00 в РВ ФДМУ по
м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-32.
Документи приймаються до 12.30 11 квітня 2016 р. за адресою:
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-32.
На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою, який відбудеться 14 квітня 2016 р.».
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До під
твердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт
із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420);
копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії
установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому
ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної
особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента

вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт
із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід
роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому,
зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати
замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за
результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних
(відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011
№ 1420) для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у
конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.

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 29.03.2016
За результатами конкурсу з відбору виконавців робіт із земле
устрою щодо виготовлення документації із землеустрою для підготовки
до продажу земельної ділянки, на якій розташований об’єкт державної
власності групи А – окреме індивідуально визначене майно – будівлі та
споруди автозаправної станції контейнерного типу № 3 у складі: будівля
з силовим пультом управління (літ. А) площею 9,0 м2, автозаправний
блок-пункт (літ. Б) площею 7,4 м2, автозаправний блок-пункт (літ. В)
площею 7,4 м2, автозаправний блок-пункт (літ. Г) площею 7,5 м2, уборна (літ. У) площею 3,5 м2, під’їзна площадка з зовнішнім освітленням
(літ. N1) площею 420,0 м2 за адресою: Житомирська обл., Ружинський
р-н, с. Вчорайше, вул. Радянська, 70 переможцем визнано Житомир
ську регіональну філію державного підприємства «Центр державного
земельного кадастру».

фдму повідомляє
Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Тернопільській області повідомляє про скасування рішення про
оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади головного
спеціаліста відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави, інформація про який опублікована в
газеті «Відомості приватизації» № 23 (939) від 21 березня 2016 року.

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

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи
А  – частина комплексу будівель та споруд загальною площею
119,3 м2, у складі: навіс літ. «Л1» площею 9,6 м2, склад літ. «Л»
площею 30,1 м2, склад літ. «Л2» площею 5,4 м2, кузня літ. «М»
площею 38,4 м2, склад літ. «Н» площею 11,5 м2, насосна літ. «О»
площею 5,3 м2, прохідна літ. «К» площею 19,0 м2, що перебуває
на позабалансовому рахунку ПАТ «ЮБІПАРТНЕР». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 22800, Вінницька обл., Немирівський р-н, м. Немирів,
вул. Соборна, 281. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: відділ приватизації державного майна (0432)
67-27-46. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна
адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Вінницькій області. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 7.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 30.04.2013: 26 244,00 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190, (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 20.04.2016 об 11.00 у РВ ФДМУ по Він
ницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
Телефони для довідок: 67-27-46, 35-26-31.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ
до 14.04.2016 (включно) за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.

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: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 60,0 м2,частина нежитлового вбудованого приміщення (4-го поверху) площею 6,0 м2, частина нежитлового
вбудованого приміщення (5-го поверху) площею 6,0 м2, частина
нежитлового вбудованого приміщення (6-го поверху) площею
6,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 26.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Кирнос М. В.
 2. Назва об’єкта: сарай з навісом загальною площею 16,2 м2.
Балансоутримувач: Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпропетровськ, о. Монастирський,
25. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ТОВ фірма «Форліт-Т».
 3. Назва об’єкта: навіс площею 119,14 м2. Балансоутримувач:
ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Малиновського, 76. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області Платник – ФОП Устенко С. П.
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 4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
11,2 м2. Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ
«Бюро оцінки».
 5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
11,8 м2. Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ТОВ «Содель».
 6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
147,6 м2. Балансоутримувач: ДПТНЗ «Дніпропетровський центр професійної освіти». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 3. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропетровській області
Платник – ФОП Фролова Г. К.
 7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
51,7 м2. Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: Дніпропетровська обл., смт Царичанка, вул. Театральна, 16/2. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ФОП Боцман Л. А.
 8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
78,6 м2. Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: Дніпропетровська обл., смт Царичанка, вул. Театральна, 16/2. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ФОП Боцман Л. А.
 9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
107,7 м2 та частина зовнішньої поверхні стіни площею 0,3 м2.
Балансоутримувач: ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина
№ 9 МОЗУ». Адреса: м. Жовті Води, вул. Кропоткіна, 16. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ПП «Здоров’я».
 10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
72,1 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет
залізничного транспорту ім. Академіка В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2, буд. 10. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Креско».
 11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
17,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. Академіка В. Лазаряна. Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2, буд. 10. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП
Михайлова М. Л.
 12. Назва об’єкта: частина майстерні площею 25,0 м2. Балансоутримувач: Фрунзенське міжрайонне управління водного господарства. Адреса: Дніпропетровська обл., смт Ювілейне, вул. Фрунзе, 1.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – КЗ «Ювілейний селищний центр фізичного здоров’я
населення «Спорт для всіх».
 13. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
133,5 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпропетровський державний
цирк». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ФОП Асхадуліна С. М.
 14. Назва об’єкта: частина каналу кабельної каналізації довжиною 3 992,6 пог. м. Балансоутримувач: ДП «Обслуговування повітряного руху України». Адреса: м. Дніпропетровськ Готель «Аерофлот», вул. Аеропортівська/ вул. Яснополянська. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ
«Фарлеп-Інвест».
 15. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
600,8 м2. Балансоутримувач: Новомосковський технікум НМетАУ.
Адреса: м. Новомосковськ, вул. Жовтнева, 18. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП
Ткаченко Л. М.
 16. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
75,33 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. Академіка В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ КБ «Приват Банк».
 17. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею
160,8 м2. Балансоутримувач: Національний центр аерокосмічної освіти
молоді ім. О. М. Макарова. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Полігонна, 21д. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Лаврентьєв Ю. О.

 18. Назва об’єкта: будівля загальною площею 49,3 м2. Балансоутримувач: ДП «Кривбасшахтозакриття». Адреса: м. Кривий Ріг,
вул. Дарвіна, проммайданчик «В-4». Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПП Ткаченко Г. А.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ конкурсну документа
цію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних докумен
тів, 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 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).
РВ буде розглядати лише такі пропозиції учасників конкурсу, в яких
термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення, архівної та адміністративно господарської
роботи за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6,
кімн. 10 до 13 квітня 2016 р.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 19.04.2016 о
10.00, телефон для довідок (056) 744-11-51.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
52,6 м 2 першого поверху будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Курахівський професійний ліцей (код
за ЄДРПОУ 02542277). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька
обл., Мар’їнський р-н, м. Курахове, вул. Пушкіна, 6. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою передачі його в
оренду. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області,
телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.
net. Платник робіт з оцінки – Мар’їнський районний центр зайнятості. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого
приміщення площею 2,0 м2 першого поверху гуртожитку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Маріупольський державний університет (код за ЄДРПОУ 26593428). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Будівельників, 52.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою
передачі його в оренду. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса:
fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ПРАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2016.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190, (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на
підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну до
кументацію в запечатаному конверті, яка складається:
з підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також
строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому
конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
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заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення
(за наявності); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності,
що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація
про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61024,
м. Харків, вул. Гуданова, 18, кабінет 401. Телефони для довідок: (057)
704-17-36, (066) 588-49-99.
Конкурс відбудеться 21 квітня 2016 року о 10.00 в РВ ФДМУ
по Донецькій області за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18,
каб. 401.
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та
організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій
області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки № 1: частина нежитлового приміщення холу пло2
щею 7,5 м на першому поверсі адміністративної будівлі (літ. А).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м Житомир, майдан Перемоги, 2. Балансоутримувач: Житомирська об’єднана державна податкова інспекція
Головного управління ДФС у Житомирській області (м. Житомир, майдан
Перемоги, 2). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Дата оцінки: 31.03.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – УДППЗ «Укрпошта».
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлове приміщення площею 22,1 м2 на
третьому поверсі будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Житомир, вул. Довженка, 45. Балансоутримувач: ДП «Житомирський
науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» (м. Житомир,
вул. Довженка, 45). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – Житомирське регіональне відділення Спілки землевпорядників України.
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлові приміщення (буфет та кухня)
площею 37,3 м2 у будівлі гуртожитку № 2 (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м Житомир, вул. І. Франка, 6. Балансоутримувач:
Житомирський національний агроекологічний університет (м. Житомир,
бульвар Старий, 7). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Устименко О. А.
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності –
суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ конкурсну документа
цію, 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 січня 2016 року за № 60/28190, яка складається з підтвердних до
кументів та конкурсної пропозиції претендента, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток 3 до Положення); інформацію про претендента (додаток
4 відповідно до Положення); інформацію щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення) разом із
копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
(абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення) (за наявності); пропозиція щодо ціни
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також терміну виконання робіт (не більше 5 календарних днів), запечатана в окремому конверті.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір
конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до сектору
організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 17.00. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській
області за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20 (тел. для довідок 42-04-18).

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації
 Назва об’єкта оцінки: Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Завод алюмінієвої фольги». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: державне підприємство «Завод алюмінієвої фольги». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69032, м. Запоріжжя,
вул. Південне шосе, 15. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 24.42 – виробництво алюмінію; 24.53 –
лиття легких кольорових металів; 77.39 – надання в оренду інших машин,
устаткування та товарів н. в. і. у.; 46.72 – оптова торгівля металами та
металевими рудами; 77.12 – надання в оренду вантажних автомобілів;
41.20 – будівництво житлових і нежитлових будівель. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): необоротні активи у
кількості 500 одиниць: з них 497 од. обладнання – незавершені капітальні
інвестиції, 3 од. (2 – транспорт, 1 – обладнання) – основні засоби. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства,
тис. грн: 373 916,00 тис. грн станом на 31.12.2015. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
(зазначається окремо за групами): 373 025,00 тис. грн – незавершені
капітальні інвестиції (станом на 31.12.2015); 1 089,00 тис. грн – основні
засоби (станом на 31.12.2015). Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Контактні телефони: відділ реформування
власності (061) 226-07-75 (76), відділ оцінки (061) 226-07- 50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 31.12.2015 №2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
від 15.01.2016 за № 60/28190, (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності,
виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту
оцінки та які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель
відповідно до ст.6 Закону України «Про оцінку земель». Оцінювачі, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна (звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок),
повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами
(кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні», Законом України «Про оцінку земель».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом кон
курсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити
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відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити
назву, адресу об’єкта оцінки та дату проведення конкурсу).
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до
Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України; копії кваліфікаційних
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І
Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до
Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про
оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2
до Положення); 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в
запечатаному окремому конверті і має містити пропозицію щодо ціни
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строк виконання робіт у календарних днях .
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання, претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційнодокументального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. № 9) до 12.04.2016 (включно).
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Запорізькій області
18.04.2016 о 10.00 за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.

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: нерухоме державне майно – частина
виробничої площадки загальною площею 232,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Шевченка, 134. Балансоутримувач:
ДП МОУ «Львівський завод збірних конструкцій». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Шевченка, 134. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Дочірнє підприємство «Соренсен і Хаар»
Датської компанії «Консепт Партнерс».
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові підвальні приміщення площею 195,8 м2 у чотириповерховій будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Клепарівська, 35. Балансоутримувач: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Клепарівська, 35. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.03.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Савосіна Надія Володимирівна.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 139,5 м2 на третьому поверсі будівлі літ. «Б-3»
нового термінала «А». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Любінська,168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт
«Львів» ім. Данила Галицького». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032)
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Торгова марка Піца Челентано».
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення
№ 16, 17, 29, 51 загальною площею 68,2 м2 на другому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Миколаїв, бульв. Проектний, 1. Балансоутримувач: Головне управління
статистики у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
укладення договору оренди. Електронна адреса замовника конкурсу:
lorelei_46@spfu.gov.ua. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). 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. Миколаїв, бульв. Проектний, 1.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Миколаївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
 5. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 52,0 м2 на першому поверсі чотириповерхової
будівлі гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл.,
Кам’янка – Бузький р-н, смт Добротвір, вул. І. Франка, 28. Балансоутримувач: Добротвірський професійний ліцей. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди. Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н,
смт Добротвір, вул. І. Франка, 28. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.03.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП
Неїлко Марія-Софія Володимирівна.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 259 – 260
загальною площею 93,3 м2 на 5-му поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. І. Франка, 61. Балансоутримувач:
Філія «Львівський проектний інститут» ДП МОУ «Центрального проектного інституту». Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. І. Франка, 61. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.03.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП
Фарат Павло Миколайович.
 7. Назва, місцезнаходження об’єкта оцінки: державне нерухоме майно загальною площею 3 011,5 м2, а саме: нежитлові приміщення будівлі літ. «А-3» за адресою: м. Львів, вул. Гуцульська, 11а
загальною площею 606,0 м2; нежитлові приміщення будівлі літ. «А-3»
за адресою: м. Львів. вул. Гуцульська, 15 загальною площею 541,1 м2;
нежитлові приміщення будівлі літ. «А-3» за адресою: м. Львів, вул. Гуцульська, 17 загальною площею 580,6 м2; нежитлові приміщення будівлі
літ. «А-3» за адресою: м. Львів, вул. Гуцульська, 19 загальною площею
594,7 м2; нежитлові приміщення будівлі літ. «А-3» за адресою: м. Львів,
вул. Гуцульська, 21 загальною площею 613,6 м2; нежитлові приміщення
одноповерхової будівлі під літерою «К» (гараж) за адресою: м. Львів,
вул. Кривоноса, 4 загальною площею 56,9 м2; нежитлові приміщення
одноповерхової будівлі під літ. «Л» (прохідна) за адресою: м. Львів,
вул. Кривоноса, 4 загальною площею 18,6 м2. Балансоутримувач: ДП
НДІ «Система». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ

оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Гуцульська № 11а, 15, 17, 19, 21; вул. Кривоноса, 4.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Ексіто-Львів».
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 209,29 м2 у паркетному відділенні. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Городоцька, 222. Балансоутримувач: ДП МОУ «Львівський завод збірних конструкцій». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Городоцька, 222. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «Укртехностоун».
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 в 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 на кожен окремий об’єкт 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) 261-62-14, 261-62-04.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки майна з визначенням ринкової вартості
 1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 123,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Степового Фронту, 46, м. Полтава.
Балансоутримувач: Професійно-технічне училище № 31 м. Полтава.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2016. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по
Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Регіональний
центр ДОПНВ».
 2. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення першого
поверху центрального корпусу площею 33,2 м2. Місцезнаходження
об’єкта: просп. Першотравневий, 24, м. Полтава. Балансоутримувач:
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні
для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: ПАТ «Укрсоцбанк».
 3. Назва об’єкта: частини нежитлового приміщення першого
поверху триповерхового центрального корпусу площею 1,47 м2.
Місцезнаходження об’єкта: просп. Першотравневий, 24, м. Полтава.
Балансоутримувач: Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка. Мета оцінки: визначення ринкової вартості
з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки:
31.03.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПАТ
«Укрсоцбанк».
 4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 11,3 м2 та
частина даху площею 6,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: пров. Волочаївський, 2а, м. Полтава. Балансоутримувач: УМВС України в Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2016.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по
Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «ТриМоб».
 5. Назва об’єкта: частина автодороги площею 750,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Кагамлицька, 2, с. Рокитне, Кременчуцький р-н, Полтавська область. Балансоутримувач: Кременчуцький
льотний коледж НАУ. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2016.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по
Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Вест – Експрес».
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії доку
менти, які повинні відповідати вимогам Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190, (далі – Положення), а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до
Положення); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки); копії
документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
виданого претенденту ФДМУ; інформацію про претендента (додаток
4 до Положення).
Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання
робіт, кошторису витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк
виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансовобухгалтерського та адміністративно-господарської роботи РВ Фонду
державного майна України по Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23 (кімн. 415) до 15.04.2016 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 15.01.2016 за
№ 60/28190, конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Полтавській області 21.04.2016 о 10.00 за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, 4-й поверх, кімн. 404. Телефон для довідок (05322)
2-89-58.
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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: гідротехнічні споруди ставу Підгайці № 1 площею 35,0 га, інвентарний номер 220, реєстровий номер
25592421.71.ААЕЖАЖ475 (в т. ч. дамба, дамба, донний водовипуск,
шлюз), ставу Загайці № 1 площею 61,4 га, інвентарний номер 221,
реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ463 (в т. ч. дамба, донний водовипуск), ставу виросного Загайці № 2 площею 4,3 га, інвентарний
номер 222, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ461 (в т. ч. дамба,
дамба, донний водовипуск, донний водовипуск), став-накопичувач
площею 6,0 га, інвентарний номер 223, реєстровий номер 25592421.71.
ААЕЖАЖ473 (в т. ч. дамба, донний водовипуск, донний водовипуск), обвідний канал, інвентарний номер 427, реєстровий номер 25592421.71.
ААЕЖАЖ432, обвідний канал, інвентарний номер 440, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ433, що перебувають на балансі Державного
підприємства «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта оцінки: на захід від
с. Загайці Староміської сільської ради Підгаєцького району Тернопільської області. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду регіо
нальним відділенням. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77,
відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, сектор оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності (0352) 52-66-85.
Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Соляр
Богдан Володимирович. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки
станом на 24.03.2016: залишкова вартість гідротехнічних споруд ставу
Підгайці № 1 – 2176,87 грн., решти майна – 0,00 грн. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставу Заложці
№ 5, інвентарний номер 330, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ614 площею 183,06 га смт Залізці, Зборівського району, Тернопільської області, водозабірної споруди, інвентарний номер 341,
реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ570, підводної споруди,
інвентарний номер 342, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ599,
що перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: за межами населеного пункту Зборівського району Тернопільської області. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з
метою передачі в оренду регіональним відділенням. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352)
52-36-38, сектор оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної
діяльності (0352) 52-66-85. Телефакс замовника конкурсу (0352) 5273-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник
робіт з оцінки: ФОП Вальчук Віталій Миколайович. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 24.03.2016: 0,00 грн. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190,
(далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють
на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльності в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка
об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1. «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення кон
курсну 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), а саме:
1) підтвердні документи: заяву про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до
Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11
розділу 1 Положення (за наявності); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення);
3) конкурсну пропозицію претендента, яка подається в запечатаному
окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт: не повинен перевищувати 5 календарних днів.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008,
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 705.
Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 52-66-85.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційнодокументального забезпечення та адміністративно-господарської
роботи РВ ФДМУ по Тернопільській області за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 46008,
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у
РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 705.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення першого поверху будівлі учбового корпусу (літ. А) загальною площею 24,8 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Чернівецький
політехнічний коледж». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці,
вул. Федьковича, 16. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу
(0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: admin_77@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби): 1 од.
Балансова залишкова вартість основних засобів: 0,00 грн станом на
29.02.2016. Кількість земельних ділянок: 1. Розмір земельної ділянки:
0,2452 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Федьковича, 16. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування
будівель коледжу. Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (17-37) площею 8,6 м2 на п’ятому поверсі адміністративної будівлі (літ. А).

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відділ державної
служби охорони при УМВС України в Чернівецькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Кармелюка, 9. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372)
55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна
адреса замовника конкурсу: admin_77@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів (основні засоби): 1 од. Балансова залишкова вартість основних засобів: 4 409,14 грн станом на 29.02.2016. Кількість
земельних ділянок: 1. Розмір земельної ділянки: 0,5791 га. Місце розташування земельної ділянки: м.Чернівці, вул. Кармелюка, 9. Цільове
призначення земельної ділянки: для обслуговування будівель. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190, (далі – Положення).
Замовник – РВ ФДМУ по Чернівецькій області (58001, м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а).
Платники робіт з незалежної оцінки майна:
вбудованих приміщень першого поверху будівлі учбового корпусу
(літ. А) загальною площею 24,8 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Федьковича, 16, що перебувають на балансі ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж», – ФОП Яковенко Наталія Михайлівна;
вбудованого приміщення (17-37) площею 8,6 м2 на п’ятому поверсі
адміністративної будівлі (літ. А) за адресою: м. Чернівці, вул. Кармелюка, 9, що перебуває на балансі Відділу державної служби охорони
при УМВС України в Чернівецькій області, – юридична особа – ТОВ
«ДЕЛЬТА БУД».
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 в матеріальній формі» та спеціалізацією
1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т.ч.
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 в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від
дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці,
21а або безпосередньо до каб. 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області до
18.00 13.04.2016 (включно). На конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для
довідок (0372) 55-44-84.
Конкурс відбудеться 19 квітня 2016 р. о 10.00 у РВ ФДМУ по
Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
140,8 м2 одноповерхової будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління Держсанепідслужби в
Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів,
вул. Івана Мазепи, 1. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Фармацевтична
фірма «Акбофарм».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
194,3 м2 у підвалі будівлі навчального корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту. Місцезнаходження об’єкта: 14000, м. Чернігів,
вул. Реміснича, 56. Платник робіт з оцінки – ФОП Юков В. І.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина сільськогосподарського
ангару (Д-1) площею 300,0 м2 навчально-виробничої дільниці
«Деснянка». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний університет. Місцезнаходження
об’єкта: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Деснянка, вул. Трудова,
1а. Платник робіт з оцінки – ФОП Купрієнко Д. І.
 4. Назва об’єкта оцінки: приміщення гаража площею 27,6 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління
статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., м. Мена, вул. Чернігівський шлях, 7. Платник робіт з оцінки – ФОП Титаренко Л. Д.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
115,0 м2 на першому поверсі адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Богуна, 8. Платник робіт з оцінки – ТОВ Фірма «Аліас».
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
6,36 м2 на першому поверсі адміністративно-господарської будівлі гуртожитку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Прилуцький професійний ліцей Чернігівської області. Місцезнаходження об’єкта: 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Пушкіна,
73. Платник робіт з оцінки – ФОП Чорноморець В. І.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
14,7 м2 на пункті пропуску через державний кордон України «Нові
Яриловичі – Нова Гута». Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Чернігівська митниця ДФС. Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Скиток, вул. Лісна, 54. Платник робіт
з оцінки – ТОВ «МАКОТРЕЙДІНГ».
 8. Назва об’єкта оцінки: асфальтобетонне покриття доріг та
площадок на новій ділянці площею 30,0 м2 на пункті пропуску через
державний кордон України «Нові Яриловичі – Нова Гута». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівська митниця ДФС.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Скиток,
вул. Лісна, 54. Платник робіт з оцінки – ТОВ «САЙРУС-ГРУП».
 9. Назва об’єкта оцінки: асфальтобетонний майданчик площею 30,0 м2 на пункті пропуску через державний кордон України
«Сеньківка – Нові Юрковичі, Веселівка». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівська митниця ДФС. Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Сеньківка,
вул. Дружби, 38. Платник робіт з оцінки – ТОВ «САЙРУС-ГРУП».

Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000,
м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462)
67-28-18. Телефакс замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна
адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення
оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190, (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формою.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів
від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о
15.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ
ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів,
просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 672-818.

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 догово
ру оренди (за заявою від сторонньої організації).
№
ПлоНазва об’єкта оцінки
Адреса об’єкта оцінки
Балансоутримувач
з/п
ща, м2
1 Частина нежитлового
1,5 м. Київ, просп. Пере- ДП «Виробничо-будівельне
приміщення
моги, 10
об’єднання»

Орієнтовна
дата оцінки
29.02.16

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення догово
ру оренди.
№
Назва об’єкта оцінки
з/п
1 Нежитлове приміщення –
частина пам’ятки архітектури
2 Нежитлове приміщення –
частина пам’ятки архітектури
3 Нежитлове приміщення –
частина пам’ятки архітектури
4 Нежитлове приміщення –
частина пам’ятки архітектури
5 Нежитлове приміщення –
частина пам’ятки архітектури
6 Нежитлове приміщення –
частина пам’ятки архітектури
7 Нежитлове приміщення –
частина пам’ятки архітектури
8 Нежитлове приміщення –
частина пам’ятки архітектури
9 Нежитлове приміщення –
частина пам’ятки архітектури
10 Нежитлове приміщення –
частина пам’ятки архітектури
11 Нежитлове приміщення –
частина пам’ятки архітектури
12 Нежитлове приміщення –
частина пам’ятки архітектури
13 Нежитлове приміщення –
частина пам’ятки архітектури
14 Нежитлове приміщення –
частина пам’ятки архітектури
15 Нежитлове приміщення –
частина пам’ятки архітектури
16 Нежитлове приміщення –
частина пам’ятки архітектури
17 Нежитлове приміщення –
частина пам’ятки архітектури
18 Нежитлове приміщення –
частина пам’ятки архітектури
19 Нежитлове приміщення –
частина пам’ятки архітектури
20 Нежитлове приміщення

Пло- Адреса об’єкта
Балансоутримувач
ща, м2
оцінки
39,4 м. Київ,
Національний Києво-Печерський
вул. Лаврська, 9 історико-культурний заповідник
18,24 м. Київ,
Національний Києво-Печерський
вул. Лаврська, 9 історико-культурний заповідник
21,83 м. Київ,
Національний Києво-Печерський
вул. Лаврська, 9 історико-культурний заповідник
17,15 м. Київ,
Національний Києво-Печерський
вул. Лаврська, 9 історико-культурний заповідник
41,76 м. Київ,
Національний Києво-Печерський
вул. Лаврська, 9 історико-культурний заповідник
13,5 м. Київ,
Національний Києво-Печерський
вул. Лаврська, 9 історико-культурний заповідник
46,9 м. Київ,
Національний Києво-Печерський
вул. Лаврська, 9 історико-культурний заповідник
17,1 м. Київ,
Національний Києво-Печерський
вул. Лаврська, 9 історико-культурний заповідник
16,7 м. Київ,
Національний Києво-Печерський
вул. Лаврська, 9 історико-культурний заповідник
22,2 м. Київ,
Національний Києво-Печерський
вул. Лаврська, 9 історико-культурний заповідник
24,6 м. Київ,
Національний Києво-Печерський
вул. Лаврська, 9 історико-культурний заповідник
38,5 м. Київ,
Національний Києво-Печерський
вул. Лаврська, 9 історико-культурний заповідник
20,83 м. Київ,
Національний Києво-Печерський
вул. Лаврська, 9 історико-культурний заповідник
46,9 м. Київ,
Національний Києво-Печерський
вул. Лаврська, 9 історико-культурний заповідник
17,15 м. Київ,
Національний Києво-Печерський
вул. Лаврська, 9 історико-культурний заповідник
35,3 м. Київ,
Національний Києво-Печерський
вул. Лаврська, 9 історико-культурний заповідник
42,5 м. Київ,
Національний Києво-Печерський
вул. Лаврська, 9 історико-культурний заповідник
19,8 м. Київ,
Національний Києво-Печерський
вул. Лаврська, 9 історико-культурний заповідник
21,9 м. Київ,
Національний Києво-Печерський
вул. Лаврська, 9 історико-культурний заповідник
1 860,7 м. Київ, вул. Ярос- ДП «Дирекція будинку державних
лавів Вал, 36 – 38 художніх колективів»

Орієнтовна
дата оцінки
31.03.16
31.03.16
31.03.16
31.03.16
31.03.16
31.03.16
31.03.16
31.03.16
31.03.16
31.03.16
31.03.16
31.03.16
31.03.16
31.03.16
31.03.16
31.03.16
31.03.16
31.03.16
31.03.16
31.03.16

Конкурси відбудуться 22 квітня 2016 р. об 11.00 в РВ ФДМУ
по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для
довідок 281-00-32.
Документи приймаються до 12.30 18 квітня 2016 р. за адресою:
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-32.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті,
на кожний об’єкт оцінки окремо. Претенденти, що подали документи
на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в
конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 22 квітня 2016 р.».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190, (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Продовження рубрики на стор. 8

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Міністерство освіти 37664469, Державний вищий навчальний заклад «Криі науки України
ворізький національний університет», м. Кривий Ріг,
вул. ХХІІ Партз’їзду, 11, тел. (056) 409-06-06

№
з/п

Назва органу
управління

№ 27 (943)

найменування

реєстровий номер майна

Частина нежитлового вбудованого
приміщення

Інформація відсутня

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
м. Кривий Ріг, вул. Ди2,0
8 878,00
2 роки 11 місяців Інше використання (розміщення пральної машини)
митрова, 79б
місцезнаходження

4 квітня 2016 року

⇒

6
Продовження таблиці

№
з/п

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
найменування
контактний телефон)
2010681, Державний заклад «Дніпропетровська медична Нежитлові вбудоакадемія Міністерства охорони здоров’я України»
вані приміщення

Назва органу
управління

2 Міністерство
охорони здоров’я
України
3 Міністерство інфра- 25771603, Дніпропетровська дирекція УДППЗ «Укр
структури України пошта», м. Дніпропетровськ, вул. Привокзальна, 11,
тел. (056) 770-32-20
4 Міністерство
8571446, Дніпропетровський державний університет
внутрішніх справ
внутрішніх справ, м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна,
України
26, тел. (0562) 46-32-36

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ЄРОДВ
02010681.2.ААААКЛ975

м. Дніпропетровськ,
вул. Севастопольська, 17
Нежитлові вбудо- 21560045.400.АААЖЖА092 м. Дніпропетровськ,
вані приміщення
вул. Набережна Перемоги, 44
Частина нежитлоІнформація відстутня м. Дніпропетровськ,
вого вбудованого
пр. Гагаріна, 26
приміщення

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
930,3
5 811 000,00
1 рік
Розміщення закладу освіти
184,6

1 742 137,00

12,0

142 600,00

1 рік

Відповідно до вимог органу управління та згідно з додатком 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції ії
розподілу, орендна ставка за яким дорівнює або є більшою за 18 %
2 роки 11 місяців Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі
товари

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».

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

Назва органу
управління

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

1 Державне агентство водних 01034254, Радомишльське міжрайонне управління водного госпоресурсів України
дарства, 12201, Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Микгород,
107, тел./факс 4-22-51

найменування
Нежитлові приміщення
будівлі боксів з навісом
(літ. Б.; Н.)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалеж- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
01034254.2.АААБГБ716 Житомирська обл., м. Малин,
198,6
147 361,00
До 3 років
Розміщення транспортного
вул. Українських Повстанців, 44
підприємства з перевезення
пасажирів

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

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

Назва органу
управління

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

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
35077585, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресур- Частина фойє будівлі літ. А’ адмін00493706.9.АААКЛВ821 Закарпатська обл.,
2,0
8 330,00
35 місяців
сів і природокористування України «Мукачівський аграрний коледж», За- корпусу А-А*
м. Мукачеве, вул. Макарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Матросова, 32, тел. (03131) 2-20-20
тросова, 32
02070832, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський націо- Частина холу (поз. 45 за планом) пер- 02070832.1.ЯНУБФА-071 Закарпатська обл.,
6,0
35 874,00
35 місяців
нальний університет», Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Підгірна, 46, шого поверху будівлі літ. А навчальном. Ужгород, вул. Унітел. (03122) 3-33-41
лабораторного корпусу «літ. АА’»
верситетська, 14
03566191, Вище професійне училище № 3 м. Мукачеве, м. Мукачеве,
Частина приміщення поз. 1-1 на03566191.1.АААБИД381 м. Мукачеве,
1,0
3 950,00
35 місяців
вул. Кооперативна, 2, тел. (03131) 2-24-81
вчального корпусу
вул. Кооперативна, 2
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

мета оренди
Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари
Розміщення буфету, що не здійснює
продаж товарів підакцизної групи,
у навчальному закладі
Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох
і більше заяв на 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».

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Запорізькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство осві- 02543897, ДНЗ «Мелітопольський торгово-професійний ліцей»,
Нежитлові приміщення № 3-8, № 3-9, вбудовані в пер 02543897.1.НБХШЛЮ001 м. Мелітополь,
16,3
33 722,00
2 роки 364 дні Розміщення торговельного об’єкта
ти і науки України 72316, м. Мелітополь, вул. Дзержинського, 390, тел. (06192) 7-11-27 ший поверх п’ятиповерхової будівлі гуртожитку (літ. А-5)
вул. Дзержинського, 390
з продажу непродовольчих товарів

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій
області, тел.: (061) 226-07-89, 226-07-88, 226-07-87, 227-07-85. Заяви подаються з супровідним листом в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування 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».

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

Назва органу
управління

1 Міністерство
освіти і науки
України
2 Міністерство
освіти і науки
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
00492990, Львівський національний університет
ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С. З. Гжицького, 79010, м. Львів, вул. Пекарська,
50, тел.: (032) 260-28-89, факс 275-67-95
00492990, Львівський національний університет
ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С. З. Гжицького, 79010, м. Львів, вул. Пекарська,
50, тел. (032) 260-28-89, факс 275-67-95

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна максимально
загальна
за незалежною можливий
мета використання
площа, м2
оцінкою, грн строк оренди
00492990.4.БEШСНП9526 м. Львів,
4,0
55 300,00
2 роки
Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг з
вул. Пекарстаном на
364 дні
ксерокопіювання документів, надання комп’ютерних послуг, розміщення
ська, 50
31.01.2016
торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів,
ліцензованої відео- та аудіопродукції
00492990.4.БEШСНП9527 м. Львів,
16,5
232 200,00
2 роки
Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг з
вул. Пекарстаном на
364 дні
ксерокопіювання документів, надання комп’ютерних послуг, розміщення
ська, 50
31.01.2016
торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів,
ліцензованої відео- та аудіопродукції
місцезнахореєстровий номер майна
дження

найменування
Частина нежитлового приміщення № 26
на першому поверсі 6-поверхового
навчально-адміністративного корпусу
Частина нежитлового приміщення № 13a
на першому поверсі 4-поверхової будівлі
навчального корпусу біолого-технічного факультету (БТФ)

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».

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

Назва органу
управління

1 Міністерство
освіти і науки
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
02071116, Національний університет водного господарства та природокористування, 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11, тел. (0362) 63-32-09

найменування
Частина коридору третього
поверху навчального корпусу № 4

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
02071116.1.КЧЦШЧЮ130 м. Рівне,
18,0
70 610,00
2 роки 11 місяці Розміщення: 10,0 м2 – ксерокопіювальної техніки; 8,0 м2 –
вул. Чорновола, 41
торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції та
канцтоварів
реєстровий номер майна місцезнаходження

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

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Тернопільській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можплоща, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
1 Державне агентство вод- 05379205, Тернопільське обласне управління водних ресурсів, 46003, Приміщення автозаправної 05379205.40.НОАПДД002 вул. Текстильна, 30а,
32,5
49 240,00
2 роки 11 місяців
них ресурсів України
вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-64-22, 25-96-85
станції під літ. Г, поз. 1-1
м. Тернопіль
2 Міністерство оборони 35123594, Хмельницька філія Концерну «Військторгсервіс», 29006, Приміщення магази33689922.5.ФЯХВЦА010 Тернопільська обл.,
156,2
233 870,00
2 роки 11 місяців
України
м. Хмельницький, вул. Майборського, 9, тел. (067) 756-71-71
ну № 23
смт Скала-Подільська,
вул. Грушевського, 85

№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання
Складування матеріалів
Розміщення магазину для роздрібної торгівлі продовольчими товарами та роздрібної торгівлі підакцизним товаром

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів 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’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна максимально
загальна
за незалежною можливий
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2
оцінкою, грн строк оренди
1 Міністерство внутрішніх 08571570, Одеський державний університет внутрішніх справ, Вбудовані нежитлові приміщення їдальні на пер–
м. Херсон, вул. Фонвізіна, 1 148,8
593 506,00
2 роки
Розміщення їдальні
справ України
65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1
шому поверсі адміністративної будівлі
11 місяців
2 Міністерство інфраструк- 38728533, ХФ ДП «АМПУ», 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, Вбудовані нежитлові приміщення на першому
38727770.3.МОФУРБ253 м. Херсон, просп. Уша52,34
–
2 роки
Розміщення офіса Нижньодніпровтури України
4, тел. (0552) 48-12-04
поверсі в будівлі службово-побутових приміщень
кова, 4
11 місяців ського представництва ДП «АРП»
3 Міністерство інфраструк- 38728486, Скадовська філія ДП «АМПУ», вул. Пролетарська, 2, Вбудоване нежитлове приміщення в адміністра- 38727770.13.СЮЕФМА160 Херсонська обл., м. Ска11,9
–
1 рік
Розміщення митної брокерської
тури України
м. Скадовськ, Херсонська обл., 75700, тел. (05537) 5-31-20
тивній будівлі пропускного пункту
довськ, вул. Пролетарська, 2
контори

№
Назва органу управління
з/п

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

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, РВ ФДМУ
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і
більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

4 квітня 2016 року

№ 27 (943)

7
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство інфра- 21389969, Черкаська дирекція УДППЗ «Укрпошта», вул. Байди
Частина нежитлового приміщення будів- 21560045.2400.ЖНКМВО153 вул. Шевченка, 35, м. Корсунь10,0
25 800,00
2 роки 364 дні
Розміщення ломбардструктури України
Вишневецького, 34, м. Черкаси, тел. (0472) 37-81-11
лі відділення поштового зв’язку
Шевченківський, Черкаська обл.
ного відділення
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, 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».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернівецькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
місцезнахозагальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
дження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
2
2
Частина даху (2,0 м ), частина горища (12,8 м ),
02071240.1.ХДОБКЕ044 м. Чернівці,
31,52
333 808,00
2 роки 364 дні
Розміщення оператора телекомунікацій, який надає послуги
частина підвального приміщення (6-7) (4,12 м2) та
вул. Л. Українз рухомого (мобільного) зв’язку, оператора телекомунікацій,
ки, 23
який надає послуги з доступу до мережі Інтернет (розміщенчастина зовнішньої сторони стіни (12,6 м2) будівлі
ня телекомунікаційного обладнання та антенно-фідерних
наукової бібліотеки (літ. А-А’)
пристроїв)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ ФДМУ по Чернівецькій 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».
Балансоутримувач
№ Назва органу
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
з/п управління
контактний телефон)
1 Міністерство 02071240, Чернівецький національний уніосвіти і науки верситет ім. Ю. Федьковича, 58012, м. ЧерУкраїни
нівці, вул. М. Коцюбинського, 2, тел.: (0372)
58-48-10, 58-48-11

найменування

реєстровий номер майна

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернігівській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 01355708, Остерський коледж будівництва та дизайну, 17044, Підсобне приміщення будівлі 01355708.1.БЕШСНП1003 Чернігівська обл., Козелець16,1
21 735,00
2 роки 364 дні
Розміщення буфету, що не здійснює
і науки України
Чернігівська обл., Козелецький р-н, м. Остер, вул. 8 Березня, навчального корпусу № 1
кий р-н, м. Остер, вул. 8
продаж товарів підакцизної групи, в на7а, тел.: (04646) 4-32-82, 4-34-92, 4-35-36
Березня, 7а
вчальному закладі
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, у
п’ятницю – до 16.00 (крім вихідних), РВ ФДМУ по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про
оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

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

1 Державний комітет телебачен- 23152907, Національна телекомпанія Украня і радіомовлення України
їни, 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 42,
тел. (044) 481-43-86

найменування
Нерухоме майно – кімн. 92, 93, 94, 95 на 1-му поверсі 24поверхового будинку адміністративно-громадського призначення

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
–
м. Київ, вул. Мель38,4
538 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення кафе, що не здійснює
никова, 42
станом на 30.11.2015
продаж товарів підакцизної групи

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

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

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області щодо проведення
конкурсу з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону
на право оренди державного майна
Назва та його місцезнаходження органу, що проводить конкурс:
РВ ФДМУ по Закарпатській області, адреса: 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60.
 Назва об’єкта та місцезнаходження: частина приміщення (поз.
2-6) площею 2,0 м2 на першому поверсі побутового корпусу
літ. Б-б’-б” за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Івана
Франка-бічна, 18.
Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Мукачівський
центр професійно-технічної освіти».
Орган управління майном – Міністерство освіти і науки України.
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – грудень 2015 року, що становить
54,36 грн (без ПДВ); у подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції з урахуванням чинного законодавства;
ефективне використання орендованого майна відповідно до мети використання: розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари; термін дії договору оренди – 35 місяців; компенсація
переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної
оцінки об’єкта оренди, протягом 7 календарних днів після дати затвердження орендодавцем результатів конкурсу; переможець конкурсу після
отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає
орендодавцю підписаний договір оренди; протягом місяця після підписання договору оренди внести завдаток у розмірі місячної орендної
плати; своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату (щомісяця
не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним); продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна здійснюється згідно з чинним
законодавством; страхування орендованого майна; право орендодавця
здійснювати контроль за станом, цільовим використанням об’єкта оренди; своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний
та інші види ремонту орендованого майна. Ця умова договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого майна і не
тягне за собою зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості
поліпшень; здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого
майна. Протягом 15 робочих днів після підписання договору укласти з
балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування
витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, надання комунальних послуг орендарю, або безпосередньо з організаціями,
що надають відповідні послуги; нести відповідальність за дотримання
правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії на
орендованому майні згідно із законодавством; орендоване майно не
може бути приватизованим та переданим в суборенду.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найбільший
розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання
інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 15.00 на
21-й календарний день після дати опублікування цієї інформації в
газеті «Відомості приватизації» в РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60. Контактний
телефон 61-21-50.
Кінцевий строк приймання заяв з документами від претендентів на
участь у конкурсі – за три робочих дні до дати проведення конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної ко
місії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації
про конкурс; пропозиції щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу); інформацію про засоби
зв’язку з ним;
відомості про претендента:
а) 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 порушена справа про банкрутство;
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б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином
копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію
декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення
конкурсу) подаються у запечатаному конверті з надписом «На конкурс»
з відбитком печатки претендента (для фізичної особи – підприємця за
наявності) із зазначенням об’єкта оренди.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу
на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
За результатами засідання конкурсною комісією прийнято рішення
укласти договір оренди частини приміщення (поз. 44) площею 24,0 м2
на підвальному поверсі будівлі адмінкорпусу (літ. А-А*) за адресою:
Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Матросова, 32, що перебуває
на балансі Відокремленого підрозділу Національного університету
біоресурсів і природокористування України «Мукачівський аграрний коледж», з фізичною особою – підприємцем Котлубай О. Г.,
як з єдиним претендентом, пропозиції якого відповідають умовам
конкурсу.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсу
на право укладення договору оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 15.02.2016
За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону на право укладення
договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується
балансі Державного підприємства по обслуговуванню іноземних та
вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс», а саме:
невиділеної частини нежитлового приміщення одноповерхової будівлі гаража (інв. № 103007, реєстровий номер 21536845.1.ЦЦКГОЦ001)
загальною площею 90,0 м2 за адресою: м. Одеса, вул. Одарія, 2 кон
курсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди з фізич
ною особою – підприємцем Гаргауном Юрієм Васильовичем (інд. код
3072114571).

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

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Львова про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м.
Львова, адреса: 79007, м. Львів, вул. Батуринська, 2.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: технічний майданчик
площею 28,0 м2 на території військового містечка № 6 за адресою:
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Липники.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – січень 2016 р., визначений відповідно до чинного законодавства
України, становить 1 643,77 грн (без ПДВ). У подальшому орендна
плата підлягає щомісячному корегуванню на індекс інфляції відповідно
до вимог чинного законодавства України.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно
з орендною платою, визначеною за базовий місяць, не нижчий, ніж на
аналогічних об’єктах інших форм власності.
2. Використання технічного майданчика під розміщення операторів
телекомуніцій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку,
операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до мережі Інтернет.
3. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди
та за прилеглу територію.
4. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу.
5. Виконання поточного та капітального ремонту орендованого майна за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення.

6. Зобов’язання не зберігати і не використовувати на орендованому майданчику токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і
матеріали, забезпечити протипожежну безпеку об’єкта оренди.
7. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг
за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з
постачальними організаціями.
8. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації
об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримувати майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі
його в оренду.
9. Зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту довкілля з метою дотримання екологічних норм експлуатації приміщення.
10. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати
внесенням завдатку у розмірі, не меншому, ніж місячна орендна плата, який вноситься протягом 10 днів з моменту підписання договору
оренди в рахунок плати за останній місяць оренди.
11. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності
на орендоване майно.
12. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську
діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам
договору оренди.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом
«На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу. Кінцевий
термін приймання документів на конкурс – за 5 календарних днів до
дати проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день
після публікації цієї інформаційї в газеті «Відомості приватизації»
в приміщенні економістів з орендних відносин КЕВ м. Львова.
Телефон для довідок (0322) 55-74-80.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії
такі документи:
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом ФДМУ
від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності», зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 01.03.2013 за № 346/22878, а саме:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені
нотаріусом копії установчих документів; звiт про фiнансовi результати
учасника конкурсу з урахуванням дебіторської i кредиторської заборгованості; довiдку вiд учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про банкрутство;
б) для учасникiв, якi є фiзичними особами: копiю документа, що
посвiдчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довiренiсть, видану представнику фiзичноi особи; посвідчену нотаріусом копію свідоцтва про реєстрацію фізичноi особи як суб’єкта
пiдприємницькоiї дiяльностi; витяг з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; декларацiю про доходи або завiрену в установленному порядку копiю звiту суб’єкта малого
пiдприємництва – фiзичної особи – платника єдиного податку;
в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди –
зобов’язання (пропозицiї) щодо виконання умов конкурсу та забезпечення виконання зобов’язання щодо сплати орендної плати (завдатку),
додатковi пропозицii до договору оренди; повiдомлення про засоби
зв’язку з учасником конкурсу.
ІНФОРМАЦІЯ
Івано-Франківської КЕЧ району про проведення
конкурсу з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону
на право оренди нерухомого військового майна
Назва об’єкта і місце розташування органу, що проводить конкурс:
Івано-Франківська КЕЧ району, адреса: 76014, м. Івано-Франківськ,
вул. Національної Гвардії 14г.
 Назва об’єкта оренди: частина нежитлового приміщення (№ 9)
штабу будівлі № 616 (одноповерхова) площею 4,7 м2 військового
містечка № 1 за адресою: Івано-Франківська обл., Надвірнянський
р-н, смт Делятин, вул. Авіаційна.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.01. 2016 становить 17 296,00 грн без урахування ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – лютий 2016 р. становить 574,23 грн без урахування ПДВ.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. На період дії норми закону щодо зупинення індексації
орендної плати, зокрема п. 9 Прикінцевих положень Закону України
«Про державний бюджет України на 2016 рік» в редакції станом на
25 грудня 2015 року зупинено на 2016 рік дію норми статті 10 Закону

4 квітня 2016 року

8
України «Про оренду державного та комунального майна» в частині
індексації орендної плати.
Мета використання – розміщення термінала та банкомата.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший запропонований розмір орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди
відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди;
строк оренди – до 3 років; 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, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних
з проведенням незалежної оцінки; виконання ремонту орендованого
майна за власний рахунок орендаря; укладення з балансоутримувачем

договору про відшкодування витрат на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг; протягом місяця після укладення
договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу,
ніж його вартість за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача;
встановити прилади обліку комунальних послуг за рахунок коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями;
компенсувати орендодавцю податок за землю під об’єктом оренди та
за прилеглу територію. У разі настання особливого періоду в Україні
або окремих її місцевостях відповідно до Закону України «Про оборону
України» договір може бути достроково розірваним.
Додаткові вимоги щодо умов договору оренди: заборона передачі
в суборенду, заборона приватизації та переходу права власності на
орендоване майно до третіх осіб. Для участі в конкурсі учасник кон
курсу подає на розгляд конкурсної комісії:
юридичні особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих до-

кументів; копію витягу з Єдиного державного реєстру; завірену копію
звіту про фінансові результати за останній рік; довідку про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
фізичні особи: копію документа, що посвідчує особу; завірену копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру; завірену копію
декларації про доходи.
Пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті учасника конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й календарний
день після опублікування цієї інформації за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Національної Гвардії, 14г, Івано-Франківська
КЕЧ.
Кінцевий термін подання заяв для участі в конкурсі – за три (робочих) дні до проведення конкурсу. Телефони для довідок: (0342) 75-0710, моб. (067) 226-36-61.

КОНКУРСИ З ВІДБОРУ суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Продовження. Початок рубрики на стор. 3 – 5

2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.

Підсумки

№ Найменування об’єкта Площа, Адреса об’єкта
з/п
оцінки
м2
оцінки
1 Частина нежитлового 22,9 Одеська обл.,
приміщення першого
м. Іллічівськ,
поверху адмінкорпусу
вул. Шевченка, 3
2 Відокремлена частина 10,3 м. Одеса,
приміщення горища
вул. Пантелейаміністративного учмонівська, 13
бового корпусу
3 Нежитлові приміщен- 55,6 м. Одеса, Митна
ня 2-го поверху чотиплоща, 1
риповерхової будівлі
управління № 3

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 27.01.2016
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270, ухвалено рішення
про укладення договорів на проведення незалежної оцінки об’єктів:
з ФОП Войтенко Н. Б. на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди –
вбудованого нежитлового приміщення площею 24,7 м2 на першому поверсі
адміністративного корпусу, м. Львів, вул. Володимира Великого, 54;
з ПП «ЕкспертМАШ» на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди –
частини даху загальною площею 144,0 м2 семиповерхової будівлі (літ. А-7),
м. Львів, вул. І. Франка, 61;
з ПП «Леда» на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення № 1 площею 1,2 м2 на першому поверсі будівлі, м. Львів,
просп. В. Чорновола, 4;
з ФОП Крилошанським Ю. Є. на проведення незалежної оцінки об’єкта
оренди – нежитлового приміщення № 578 загальною площею 28,2 м2 на другому поверсі будівлі (реєстровий № 02361400.1.АААДЕЖ 043), м. Львів, просп.
В. Чорновола, 4;
з ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг» на проведення незалежної оцінки
об’єкта оренди – частини території зовнішнього благоустрою Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З.
Гжицького площею 9,0 м2, м. Львів, вул. Пекарська, 50;
з ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія» на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частини вбудованого нежитлового приміщення
площею 1,5 м2 на першому поверсі будівлі, м. Львів, вул. Пимоненка, 17;
з ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг» на проведення незалежної оцінки
об’єкта оренди – частини вбудованих нежитлових приміщень загальною площею 4,5 м2, а саме: приміщення площею 1,5 м2 на шостому поверсі, приміщення
площею 1,5 м2 на сьомому поверсі, приміщення площею 1,5 м2 на дев’ятому
поверсі у навчальному корпусі № 5, м. Львів вул. С. Бандери, 28а;
з ТзОВ «Експерттранском» на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частини вбудованого нежитлового приміщення площею 1,5 м2 на першому
поверсі будівлі, м. Львів, вул. Пулюя, 30;
з ТзОВ «Національна Компанія «Укрексперт» на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлового приміщення № 11 загальною площею 21,8 м2
на першому поверсі 9-поверхової будівлі, м. Львів, просп. В. Чорновола, 57;
з ТзОВ «Гал-Світ» на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 15 –19) загальною площею 79,5 м2 на
першому поверсі будівлі, Львівська обл., Радехівський р-н, с. Павлів, просп.
Юності, 6а;
з ТзОВ «Інвестиційна група «Захід» на проведення незалежної оцінки об’єкта
оренди – частини нежитлових приміщень у будівлі гуртожитку № 3 (2,0 м2 –
на першому поверсі коридору та 5,0 м2 – на даху) загальною площею 7,0 м2,
м. Львів, вул. Медової Печери, 39;
з ПП «ЕкспертЦентр» на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди –
нежитлового приміщення площею 10,7 м2 на 2-му поверсі будівлі, м. Львів,
вул. Пасічна, 87;
з ФОП Горбачовим В. А. на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди –
нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 121,65 м2 на першому та
другому поверхах будівлі вузла поштового зв’язку, Львівська обл., Яворівський
р-н, смт Краковець, вул. Р. Шухевича, 11;
з СПД Савицьким Д. К. на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлових приміщень (поз. 28 – 34) та частини приміщення 35 (поз. 35а)
загальною площею 61,6 м2 на першому поверсі адміністративного корпусу,
Львівська обл., м. Червоноград, вул. В. Стуса, 17.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 27.01.2016
1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№ Найменування об’єкта
з/п
оцінки
1 Нежитлове приміщення в
навчальному корпусі № 13,
інвентарний № 122267
2 Частини нежитлових приміщень другого поверху
службової будівлі з вбудованою ТП № 4077, інв.
№ 21463
3 Нежитлове приміщення другого поверху
адміністративно-побутової
будівлі, інв. № 12705
4 Частина нежитлового приміщення кімнати для прання на першому поверсі
гуртожитку
5 Нежитлові приміщення
першого та другого поверхів будівлі критої частини
складу № 8 з адміністративними приміщеннями
6 Нежитлові приміщення
№ 40, 41 на першому поверсі триповерхової будівлі
КПО № 88
7 Будівля НСП – 28 з накопичувальним басейном;
склад ПЗМ; матеріальний
склад; навіс для механізмів, гараж
8 Споруда мийки

Площа, Адреса об’єкта
м2
оцінки
17,4 м. Одеса, просп.
Гагаріна, 8

Переможець
конкурсу – СОД
Одеський національний
ТОВ ОФ «ІНЮГполітехнічний університет Експертиза»
Балансоутримувач

96,2 Одеська обл.,
м. Іллічівськ,
вул. Сухолиманська, 38

ДП «Адміністрація морських портів України»
(Іллічівська філія)

ТОВ «Експертне
агентство «Укр
консалт»

13,2 Одеська обл.,
м. Іллічівськ,
с. Бурлача Балка,
вул. Північна, 4
2,0 м. Одеса,
вул. Балківська, 54

Державне підприємство
«Іллічівський морський
торговельний порт»

ТОВ «Вердикт
Експертиза»

637,4 Одеська обл.,
м. Іллічівськ,
вул. Сухолиманська, 32
33,6 Одеська обл.,
м. БілгородДністровський,
вул. Енгельса, 16а
2 228,0 м. Біляївка,
вул. Яськовська, 2а

Одеський інститут післяди- ТОВ «Вердикт
пломної освіти Національ- Експертиза»
ного університету харчових
технологій
ДП «Іллічівський морський ТОВ «Одеська
торгівельний порт»
регіональна
експертна компанія»
Філія «Одеське управління Відсутня жодна
військової торгівлі» Кон- заява, на новий
церну «Військторгсервіс» конкурс

Дністровське міжрайонне ТОВ «Конуправління водного гос- салтингова
подарства
компанія «Бюро
оцінки Стефанович»
89,78 м. Одеса, вул. Піо- Спеціалізований санаторій ТОВ ОФ «ІНЮГнерська, 28
«Салют»
Експертиза»
9 Нежитлове приміщення
74,8 м. Одеса, вул. Те- ДВНЗ «Одеський коледж ПП «Аркада Юг»
решкової, 19
економіки, права та
готельно-ресторанного
бізнесу»
10 Приміщення (№ 17, 18,
57,3 Одеська обл.,
Концерн «ВійськторгТОВ «ЕОС»
19) одноповерхової будівлі
м. Ізмаїл, вул. Хо- сервіс»
ательє № 2, літ. А
тинська, 86,
корпус 1
11 Нежитлові приміщення
82,9 Одеської обл.,
Одеська дирекція Україн- Відсутня жодна
першого поверху будівлі
м. Арциз,
ського державного підпри- заява, на новий
відділення зв’язку
вул. 28 Червня, 88 ємства поштового зв’язку конкурс
«Укрпошта»

Газета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію»
Редактор В. П. Борківська
тел. (044) 200-36-58, 200-35-01

Розповсюдження І. В. ємЕльянова
тел./факс (044) 200-33-77

Балансоутримувач
Державна податкова Інспекція у
м. Іллічівську

Одеський державний аграрний
університет

Переможець
конкурсу – СОД
ФОП Лемза І. В.

ПП «Аркада Юг»

Одеська філія Державного підТОВ «Вердикт
приємства «Адміністрація мор- Експертиза»
ських портів України» (адміністрація Одеського морського порту)

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбувся 28.01.2016
1. Приміщення площею 18,6 м2, що обліковується на балансі Головного
управління статистики у Хмельницькій області, за адресою: Хмельницька обл.,
м. Полонне, вул. Л. Українки, 154. Конкурсною комісією визнано переможцем
конкурсу на проведення незалежної оцінки ПП «Агентство нерухомого майна
«Гудвіл».
2. Приміщення площею 49,0 м2, що обліковується на балансі Головного
управління статистики у Хмельницькій області, за адресою: Хмельницька обл.,
м. Деражня, вул. Миру, 36. Конкурсною комісією визнано переможцем конкурсу
на проведення незалежної оцінки ФОП Лісову Т. В.
3. Приміщення загальною площею 47,5 м2 в одноповерховій будівлі, що обліковується на балансі Хмельницької дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою:
Хмельницька обл., смт Летичів, вул. Леніна, 13. Конкурсною комісією визнано
переможцем конкурсу на проведення незалежної оцінки ПП «ТЗК-Експерт».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 18.02.2016
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності перемож
цем визнано ТОВ «Оціночно-консалтингова фірма «Бізнес Експерт-Сервіс» на
виконання робіт з оцінки об’єкта приватизації – гаража літ. Б площею 31,4 м2;
нежилих приміщень загальною площею 178,7 м2 (літ. З, Д, Е, Е’): нежилих приміщень І площею 26,6 м2 (літ. З, Д, Е, Е’); нежилих приміщень ІІ площею 84,9 м2
(літ. З, Д, Е, Е’); нежилих приміщень ІІІ площею 56,5 м2 (літ. З, Д, Е, Е’); нежилих
приміщень ІV площею 10,7 м2 (літ. З, Д, Е, Е’) разом із земельною ділянкою, кадастровий номер земельної ділянки 2310100000:01:014:0208, розмір земельної
ділянки 0,0300га за адресою: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 52, що не увійшли до
статутного капіталу ВАТ «Запорізький сталепрокатний завод» та перебувають на
балансі громадської організації «Запорізькі обереги». Вартість виконання робіт
з оцінки – 6 500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 20 календарних днів від
дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта приватизації.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 18.02.2016
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності пере
можцем визнано фізичну особу – підприємця Жуган Віру Станіславівну на виконання робіт з оцінки таких об’єктів оренди:
вбудованих в третій поверх семиповерхової будівлі поліклініки на 850 відвідувань нежитлових приміщень (літ. «І-7» «І1-3» № 3-11, № 3-12) загальною
площею 13,2 м2, що перебувають на балансі державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 1» Міністерства охорони здоров’я України, за адресою: 71502, Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Будівельників,
33. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 300,00 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору на проведення оцінки
об’єкта оренди;
нежитлового приміщення № 6 та частин приміщень спільного користування № 1, 2, 18 площею 2,8 м2, приміщення № 7 та частин приміщень спільного
користування № 1, 2, 8 площею 4,2 м2, загальною площею 32,0 м2 будівлі студентського побутового павільйону (літ. А-1), що перебувають на балансі Таврійського державного агротехнологічного університету, за адресою: Запорізька
обл., м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 20/1. Вартість виконання робіт
з оцінки – 1 300,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від
дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;
нежитлового приміщення № 9 та частин приміщень спільного користування
№ 1, 2, 8 площею 4,1 м2 будівлі студентського побутового павільйону (літ. А-1)
загальною площею 26,4 м2, що перебувають на балансі Таврійського державного агротехнологічного університету, за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь,
просп. Б. Хмельницького, 20/1. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 300,00
грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання
договору на проведення оцінки об’єкта оренди;
нежитлових приміщень № 45, № 46 загальною площею 23,4 м2, вбудованих в другий поверх учбово-виробничого корпусу (літ. Б-3), реєстровий номер
01038393.1.АААБГБ927, що перебувають на балансі Мелітопольської технічної
школи Державного агентства водних ресурсів України, за адресою: Запорізька
обл., м. Мелітополь, просп. 50-річчя Перемоги, 21. Вартість виконання робіт
з оцінки – 1 300,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від
дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;
вбудованого в п’ятий поверх п’ятиповерхової будівлі експериментальнолабораторного корпусу «А» нежитлового приміщення – кімн. № 522 (приміщення
1, 2, 3, 4) загальною площею 54,0 м2, що перебуває на балансі ДП «Український
науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів», за
адресою: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а. Вартість виконання робіт з оцінки – 1050,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати
підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;
нежитлового приміщення № 56 третього поверху учбового корпусу літ. А-4
загальною площею 15,4 м2, що перебуває на балансі Філії «Запорізького державного обласного навчально-курсового комбінату» УДП «Укрінтеравтосервіс»,
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Музична, 2а. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 050,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати
підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;
вбудованих нежитлових приміщень № 1, № 2 одноповерхової будівлі вагової
(літ. Г) загальною площею 14,1 м2, що перебувають на балансі Національного
заповідника «Хортиця», за адресою: м. Запоріжжя, Орджонікідзевський р-н,
о. Хортиця. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 050,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору на проведення
оцінки об’єкта оренди;
вбудованих в одноповерхову будівлю нежитлових приміщень № 1, 2, 4, 5,
6 загальною площею 221,7 м2, що перебувають на балансі Відокремленого

структурного підрозділу «Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету», за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ,
просп. Пролетарський, 9. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 400,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору на
проведення оцінки об’єкта оренди;
нежитлових приміщень № 105, 106, 107 та частина приміщення спільного користування № 103 площею 3,9 м2 другого поверху адміністративної
будівлі (літ. А-4, А1) загальною площею 9,2 м2, що перебувають на балансі
Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України,
56. Вартість виконання робіт з оцінки – 1050,00 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору на проведення
оцінки об’єкта оренди;
тамбурів ІІ, ІІІ, нежитлових приміщень № 16, № 17, з № 20 до № 23 площею
101,9 м2 одноповерхової будівлі літ. О о та нежитлових приміщень № 106, 108,
109 площею 9,9 м2 першого поверху чотириповерхової будівлі (літ. Ааа1) загальною площею 111,8 м2, що перебувають на балансі Бердянської філії ДП
«Адміністрація морських портів України», за адресою: м. Бердянськ, вул. Горького, 6. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 400,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору на проведення
оцінки об’єкта оренди.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, Автономній Республіці Крим
та м. Севастополі про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки
державного майна, що відбувся 23.02.2016
1. По об’єкту – частині тамбура загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 5 за адресою: м. Херсон, провул. 40 років
Жовтня, 47, що перебуває на балансі Херсонського державного університету,
переможець конкурсу – ПП «Фрістайл – плюс». Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при
продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 200,00 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
2. По об’єкту – частині холу загальною площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонського
державного університету, за адресою: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27
переможець конкурсу – ПП «Фрістайл – плюс». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при
продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 200,00 грн. Строк виконання
робіт – 4 дні.
3. По об’єкту – частині вестибуля загальною площею 2,0 м2 на першому
поверсі будівлі навчального корпусу № 2 за адресою: м. Херсон, вул. 40 років
Жовтня, 27, що перебуває на балансі Херсонського державного університету,
переможець конкурсу – ПП «Фрістайл – плюс». Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при
продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 200,00 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
4. По об’єкту – частині нежитлового приміщення першого поверху навчального корпусу № 1 Херсонського державного університету площею 5,0 м2
за адресою: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27 переможець конкурсу – ПФ
«Експрес-Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Вартість робіт – 1 100,00 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
5. По об’єкту – частині нежитлового приміщення площею 57,7 м2 в будівлі
за адресою: м. Херсон, вул. Фонвізіна, 1, що перебуває на балансі Одеського
державного університету внутрішніх справ, переможець конкурсу – ФОП Бро
нін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт –
1 000,00 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
6. По об’єкту – гаражу площею 305,6 м2, що перебуває на балансі ДП «Великокопанівське лісомисливське господарство», за адресою: Херсонська обл.,
м. Цюрупинськ, с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а переможець конкурсу – ФОП
Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість
робіт – 1 300,00 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
7. По об’єкту – частині одноповерхової будівлі трансформаторної підстанції загальною площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Головного управління
Державної казначейської служби України у Херсонській області, за адресою:
м. Херсон, вул. Комсомольська, 21 переможець конкурсу – ПП «Фрістайл –
плюс». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 1 200,00 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
8. По об’єкту – колишній будівлі районної електричної підстанції площею
82,6 м2 (інвентарний № 2683) за адресою: м. Херсон, вул. Петренка, 7, що
не увійшла до статутного капіталу ТОВ «Асоціація дитячого харчування», пе
реможець конкурсу – ПФ «Експрес-Оцінка». Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при
укладенні договору оренди. Вартість робіт – 1 100,00 грн. Строк виконання
робіт – 5 днів.
9. По об’єкту – вбудованих нежитлових приміщеннях загальною площею
38,3 м2 на другому поверсі адміністративної будівлі, що перебувають на балансі ДП «Виробничий південний біотехнологічний центр», за адресою: м. Херсон,
вул. Перекопська, 168 переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 200,00 грн. Строк
виконання робіт – 4 дні.
10. По об’єкту – нежитловому приміщенню першого поверху площею 2,0 м2
в будинку радіо (реєстровий № 02841554.1.АААЖКЛ611) ХОДТРК «Скіфія», що
перебуває на його балансі та розташований за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 10 переможець конкурсу – ПФ «Експрес-Оцінка». Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 100,00 грн. Строк
виконання робіт – 5 днів.
11. По об’єкту – частині нежитлового приміщення площею 5,0 м2 на першому поверсі триповерхової адміністративної будівлі за адресою: Херсонська
обл., м. Цюрупинськ, вул. Пролетарська, 20, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Цюрупинському районі Херсонської області, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 200,00 грн. Строк
виконання робіт – 4 дні.
12. По об’єкту – частині вбудованого приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі за адресою: м. Херсон, вул. Комсомольська,
21, що перебуває на балансі Головного управління Державної казначейської
служби України у Херсонській області, переможець конкурсу – ПФ «ЕкспресОцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість
робіт – 1 100,00 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
13. По об’єкту – деревообробній майстерні загальною площею 719,0 м2 за
адресою: м. Херсон, смт Антонівка, вул. Некрасова, 1, що перебуває на балансі ДП «Херсонське ЛМГ», переможець конкурсу – ПП «Експерт-Центр». Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 1 800,00 грн.
Строк виконання робіт – 5 днів.
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