Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 28 (944)
Засновано у вересні 1993 року
РВ ФДМУ по м. Києву інформує
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Регіонального відділення Фонду державного майна
України по м. Києву антикорупційного законодавства
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Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437
На виконання п. 3 розпорядження Кабінету Міністрів
України від 9 червня 2011 р. №   589-р «Про схвалення
Концепції створення Національної системи опрацювання
звернень до органів виконавчої влади» з метою опера
тивного реагування на пропозиції та зауваження громадян
та їх об’єднань, для надання відповідей та роз’яснень на
звернення з питань діяльності
у Фонді державного майна України
за номером телефону 254-29-76
працює «гаряча лінія».
За номером «гарячої лінії» приймаються телефонні
звернення заявників та надається інформація щодо
структурного підрозділу Фонду, до компетенції якого
належить питання заявника.

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

6 квітня 2016 р.

офіційне видання Фонду
державного майна України

Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Запорізька ОБЛАСТЬ

Гараж № 3 (літ. А) загальною площею 18,1 м2 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 55 (у дворі будинку), що обліковується
на балансі ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод». Приватизовано
фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 54 872,40 грн, ПДВ – 9 145,40 грн.
Гараж № 4 (літ. А) загальною площею 18,6 м2 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 55 (у дворі будинку), що обліковується
на балансі ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод». Приватизовано
фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 53 604,00 грн, ПДВ – 8 934,00 грн.
Будівля трансформаторної підстанції (інв. № 10017), літ. Б2, площею
35,2 м2 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Феросплавна, 1, що обліковується на балансі ПАТ «Автотранспортне підприємство 12362». Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні
в електронній формі, за 50 143,20 грн, ПДВ – 8 357,20 грн.
Будівля трансформаторної підстанції (інв. № 20015), літ. К, площею
42,3 м2 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Братська, 49а, що обліковується
на балансі ПАТ «Автотранспортне підприємство 12362». Приватизовано
фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 60 255,60 грн, ПДВ – 10 042,60 грн.

Полтавська ОБЛАСТЬ
Приміщення їдальні (4-й поверх побутового корпусу) за адресою:
36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Харчовиків, 6, що перебуває
на балансі КП «Полтавський м’ясокомбінат». Приватизовано шляхом
викупу фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в
електронній формі, за 290 489,00 грн, у т. ч. ПДВ – 48 414, 83 грн.
Група інвентарних об’єктів у складі: обладнання їдальні: посудомийна машина ММИ-2000, інв. № 0538; кремовзбивальна машина
МВУ-60, інв. № 0539; шафа ШПЗСМ-3 – 3 од., інв. № 0540, 0541,
0542; шаткувальна машина РСКЕ-КИМ, інв. № 1993; обладнання
медпункту: апарат УВЧ-80, інв. № 0824; шафа жарова, інв. № 0825;
шафа сушильно-стерилізаційна ШСС-ВОП, інв. № 1992; обладнання спортивно-оздоровчого комплексу: магнітофон Романтика, інв.
№ 0926; телевізор 51 ТЦ 451 ДИ – 2 од., інв. № 1988, 1989; підсилювач ВУП-100, інв. № 0927 за адресою: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Харчовиків, 6, що перебуває на балансі КП «Полтавський
м’ясокомбінат». Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 15 066,81 грн,
у т. ч. ПДВ – 2 511,14 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ
Хмельницька ОБЛАСТЬ

Будівля бродильного цеху за адресою: Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Комунар, пров. Центральний, 8в, що не увійшла до
статутного капіталу ВАТ «Комунар». Приватизовано шляхом продажу
на аукціоні за методом зниження ціни юридичною особою за 11 784,40
грн, у т. ч. ПДВ –1 964,07 грн.
Будівля складу обладнання техпереробки з навісом за адресою:
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Комунар, пров. Центральний,
8в, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Комунар». Приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом зниження ціни юридичною
особою за 13 905,60 грн, у т. ч. ПДВ – 2 317,60 грн.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
Житомирська ОБЛАСТЬ

Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкт державної власності разом із земельною ділянкою –
котельня (колишня) за адресою: Житомирська обл., м. Малин,
вул. Українських повстанців, 40, що в процесі приватизації не увій
шла до статутного капіталу ВАТ «Житомирводбуд», але залишилась
на балансі ДП «ПМК-158».
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля, рік введення
в експлуатацію – 1974, не використовується за призначенням. Орієнтовна площа – 94,9 м2. Загальний і фізичний стан основних будівельних
елементів будівлі задовільний. Об’єкт перебуває в оренді. Земельна
ділянка площею 0,12 га окремо під об’єкт не виділена.
Більш детальну інформацію про об’єкт можна отримати за телефоном (0412) 42-04-16.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом
20 днів з дати опублікування оголошення за адресою: 10008,
м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта
державної власності
Назва об’єкта приватизації: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: транспортні засоби: автомобіль ЗІЛ-130 2508 ВНМ, автонавантажувач 40261, напівпричіп КАЗ 717
28-79 ВН, автомобіль ГАЗ – 2705 АС 2450АВ, мотовоз МК 2/15 (2СД),
транспортна цистерна 68-33; зовнішні електромережі: ПЛ-10 кВ L=300
м КЛ-10 кВ L=230 м від ЛЕП – 10 кВ №70-09, КЛ – 10 кВ L=1600 м від ЛЕП
10 кВ №70-05, КТП – 10/0,4 кВ №141 з силовим трансформатором 250
кВА; матеріальні цінності: оглядовий п’єдестал, обігрівач, бойлер 3,5
куб. (2 шт.), кран-балка (6 шт.), бесідка (2 шт.), електрична піч (2 шт.),
контейнер металевий (5 шт.), бойлер ПВУ №3, вентиляційна камера,
фарбувальна камера (3 шт), кабіна до крана (3 шт.), монорельс, щит
(лист) металевий, стіл металевий 10 м, лавка з навісом для відпочинку,

стелаж секційний металевий (3Х6), стелаж металевий (3 шт.), секційні
клубні стільці (7 сек.), вмонтована шафа металева (2 шт.), шафа металева (2 шт.), шафа металева для інструментів, стіл металевий (2 шт.).
Місцезнаходження об’єкта приватизації: 45200, Волинська обл.,
м. Ківерці, вул. Грушевського, 26.
Балансоутримувач: ТзОВ «КІВЕРЦІАГРОМАШ».
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт приватизації розташований в наближеній до центральної частині м. Ківерці, в оточенні громадських будівель і індивідуального житлового сектору. Неподалік від
об’єкта приватизації розташовано залізничне сполучення. Транспортні
засоби в незадовільному стані, непридатні для експлуатації. Відсутні
складові та комплектуючі.
Електролінії на даний час перебувають у неробочому та вкрай незадовільному стані. Матеріальні цінності значний період часу перебували
під відкритим небом, внаслідок чого спостерігається значна корозія.
Об’єкт приватизації не використовується.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ –
115 150,00 грн, ПДВ – 23 030,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  –
138 180,00 грн.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації –13 818,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта приватизації покупець вирішує
самостійно; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього
середовища, забезпечувати дотримання санітарних, екологічних норм
та техніки безпеки під час експлуатації об’єкта; подальше відчуження
покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов договору купівліпродажу здійснювати після повної сплати ціни продажу виключно за
згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за
їх виконанням, із забезпеченням переходу до нового власника всіх
зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження,
відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та
договором купівлі-продажу; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт подати
державному органу приватизації копії документів, що підтверджують
його право власності; переможцю аукціону після підписання акта передання об’єкта приватизації згідно з чинним законодавством України
самостійно здійснити заходи щодо переоформлення права на об’єкт
приватизації та його державної реєстрації; на вимогу представника
органу приватизації покупець зобов’язаний до моменту підписання
акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу
надавати продавцю необхідні матеріали, відомості, документи тощо
про виконання умов договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви – 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення
платежу: для РВ ФДМУ (за заяву).
Грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта приватизації вносяться на р/р № 37315048004566 РВ ФДМУ по Волинській області в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13347870.
Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області (грошові
кошти в розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта приватизації
для участі в аукціоні).
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються грошовими коштами на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській
області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ
13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області
(кошти від приватизації об’єкта приватизації).
Аукціон відбудеться 4 травня 2016 року о 10.00 за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 817.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 29 квітня
2016 року до 16.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з 8.00 до 17.15, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.
Служба з організації та проведення аукціону – РВ ФДМУ по Волинській області, адреса: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський
майдан, 9, тел. 24-00-57.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
В інформації РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта групи А – нежитлової будівлі
майстерні площею 741,8 м2 за адресою: 76495, м. Івано-Франківськ,
с. Хриплин, вул. Тисменицька, 2б, опублікованій в газеті «Відомості
приватизації» № 26 (942) від 30.03.2016 на стор.1, слід читати: «Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяви, подаються в електронному вигляді до Товарної біржі
«Універсальна товарно-сировинна біржа» на електронну адресу
www.utsb.com.ua».

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – єдиного майнового
комплексу Державного підприємства «Науково-дослідний
та конструкторсько-технологічний інститут
холодильної техніки і технології «Агрохолод»
Назва об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс Державного
підприємства «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний
інститут холодильної техніки і технології «Агрохолод» (ДП НДКТІХТТ
«Агрохолод»).
Адреса об’єкта приватизації: Одеська обл., Комінтернівський р-н,
21-й км Старокиївського шосе, 55д.
Код об’єкта за ЄДРПОУ 21014029.
Вид діяльності об’єкта: розробка сучасних ресурсно- та енерго
зберігаючих технологій охолодження, заморожування, зберігання,
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сублімаційного сушіння та транспортування морепродуктів та сільськогосподарської продукції.
Відомості про об’єкт приватизації: підприємство розташовано в
Комінтернівському районі (на території Фонтанської сільської ради),
на відстані 2 км від м. Одеси.
До складу ЄМК входять будівлі та споруди загальною площею 24,5
тис. м2, у т. ч.:
будівлі: корпусу № 1 (літ. А, А1) загальною площею 15 943,0 м2, до
якого входять дві адміністративної будівлі, гальванічний цех, конденсаторна дільниця, три дільниці механообробки, енергодільниця, підсобні
приміщення; корпусу № 2 (літ. В, В1) з підсобними приміщеннями загальною площею 1 188,1 м2; корпусу № 1а (літ. Ж) з підсобним приміщенням загальною площею 90,4 м2; корпусу № 3 (літ. З) з підсобними
приміщеннями загальною площею 390,5 м2;
споруди: модуль «Кисловодський» (літ. Г) площею 482,3 м2, модуль
«Свердловський» (літ. Д) площею 925,1 м2, модуль «Серпуховський»
(літ. Е) площею 1 442,0 м2, модуль «Севастопольський» (літ. И) площею 339,3 м2, склади (літ. К, Н, О) загальною площею 263,3 м2, блоки
та споруди для води;
машини, обладнання, інвентар – 36 од.
Майно підприємства розташовано на земельній ділянці площею
4,6 га, підприємство забезпечено під’їзними автошляхами, системами
водопостачання та водовідведення, енергозабезпеченням, територія
огороджена. Технологічне обладнання демонтоване і на підприємстві
відсутнє.
Усі будівлі і споруди 1991 року введення в експлуатацію, підлягають
капітальному ремонту.
Відомості про земельну ділянку: площа – 4,6 га. Кадастровий номер 5122786400:01:001:2882. Категорія земель: землі промисловості.
Цільове призначення: для експлуатації та обслуговування об’єктів нерухомого майна підприємства. Обмеження та обтяження на земельну
ділянку відсутні.
Основні показники діяльності підприємства.
Підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2006 року. Викиди
та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище
підприємство не здійснює.
Статутний капітал становить 1 500,00 тис. грн.
Заборгованість станом на 31.12.2015: дебіторська – 0,2 тис. грн,
кредиторська – 5 597,7 тис. грн, у т.ч. прострочена заборгованість із
заробітної плати – 861,2 тис. грн, зі страхування – 1 566,8 тис. грн,
перед бюджетом – 148,3 тис. грн, інші забов’язання – 2 958,5 тис.грн,
збитки за 12 місяців 2015 року – 1 758,0 тис. грн.
Чисельність працюючих: 5 осіб, у тому числі: директор, головний
бухгалтер, головний інженер, обслуговуючий персонал (2 особи).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 24 891 273,00 грн, ПДВ –
4 978 254,60 грн.

Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації,
т. 280-42-32

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: сауна.
Місцезнаходження об’єкта: 03126, м. Київ, вул. Академіка Білецького, 34 (літ. В).
Балансоутримувач (зберігач): Філія «Холодокомбінат № 4» ПП
«Рось», код за ЄДРПОУ 33370274, місцезнаходження: 03126, м. Київ,
вул. Академіка Білецького, 34.
Відомості про об’єкт: сауна – нежилий будинок загальною площею
51,7 м2, тривалий час не функціонує, розташована в глибині території
Філії «Холодокомбінат № 4», головним підприємством якої є ПП «Рось».
Будинок одноповерховий, нежитлового призначення, цегляний, прибудований до технологічної будівлі (котельні), власником якої є ПП «Рось».
Фундамент стрічковий із залізобетонних плит, зовнішні стіни цегляні,
перегородки цегляні, перекриття залізобетонне, покрівля – азбестоцементні листи. Рік введення в експлуатацію – 1996.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 507 410,00 грн (п’ятсот сім тисяч
чотириста десять гривень 00 копійок), ПДВ – 101 482,00 грн (сто одна
тисяча чотириста вісімдесят дві гривні 00 копійок).

Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 29 869 527,60
грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Покупець стає правонаступником всіх прав та обов’язків (у тому
числі кредиторської та дебіторської заборгованості) ДП НДКТІХТТ
«Агрохолод», яке приватизується.
2. Враховуючи відсутність матеріально-технічної бази та трудових
ресурсів, збереження профілю роботи ДП НДКТІХТТ «Агрохолод» не
передбачається. Покупець самостійно вирішує подальшу спеціалізацію використання об’єкта.
3. Покупець зобов’язаний забезпечити:
3.1. Збереження існуючих та створення протягом року нових робочих місць у кількості 10 од.
3.2. Дотримання санітарних, екологічних та протипожежних норм
експлуатації об’єкта в порядку, визначеному чинним законодавством
України.
3.3. Не допускати заборгованості перед бюджетом та позабюджетними фондами.
3.4. Забезпечити сплату податків до бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів.
3.5. Забезпечити протягом 30 днів погашення заробітної плати у сумі 861,2 тис.грн та погашення кредиторської заборгованості,
яка буде визначена за період з 31.12.2015 до дати підписання акта
приймання-передання.
3.6. Здійснити необхідні заходи щодо вилучення ДП НДКТІХТТ
«Агрохолод» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та анулювати печатки і штампи державного
підприємства в установленому законодавством порядку протягом 6
місяців.
3.7. Здійснити передачу документів ДП НДКТІХТТ «Агрохолод», які
підлягають постійному зберіганню, до державного архіву м. Одеси
протягом 6 місяців.
3.8. Умови, які зазначені у п.п. 3.1 – 3.7, вступають в дію з моменту
підписання акта приймання-передання.
3.9. Забезпечити погашення кредиторської заборгованості станом
на 31.12.2015 у сумі 4 736,5 тис.грн, у тому числі перед бюджетом –
148,3 тис. грн, пенсійним та позабюджетними фондами – 1 566,8 тис.
грн, та інші поточні зобов’язання – 3 021,4 тис. грн протягом 30 днів з
моменту укладання договору купівлі-продажу.
4. Після придбання об’єкта приватизації не відчужувати його протягом 3 років з моменту підписання акта передавання державного майна
без погодження з регіональним відділенням.
5. Подальше використання земельної ділянки здійснювати згідно
з чинним законодавством.
6. Протягом 30 календарних днів з моменту підписання акта передання державного майна покупець зобов’язаний відшкодувати

витрати, пов’язані з підготовкою технічної документації на земельну ділянку.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та платежі за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ
по Одеській області, р/р № 37184004004570, в банку ГУДКСУ в Одеській
області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091.
Грошові кошти у розмірі 2 986 952,76 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ
по Одеській області на р/р № 37318033000044, МФО 820172, код
20984091, банк ДКСУ м. Київ.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 25 квітня
2016 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено УКРАЇНСЬКОЮ
УНІВЕРСАЛЬНОЮ БІРЖЕЮ 29 квітня 2016 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) –
14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії
документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному
вигляді на електрону адресу УКРАЇНСЬКОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ:
www.uub.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані направити на адресу УКРАЇНСЬКОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ (65012, м. Одеса, вул. Ясна,12, офіс 7) оригінали заяви на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені
копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь
в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та
Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з 10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу
аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15, 11-й поверх,
каб. 1109 та за тел.: 731-50-36, 728-72-62.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 608 892,00 грн
(шістсот вісім тисяч вісімсот дев’яносто дві гривні 00 копійок).
Гарантійний внесок без ПДВ (грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни продажу об’єкта) – 60 889,20 грн (шістдесят тисяч вісімсот
вісімдесят дев’ять гривень 20 копійок).
Умови продажу:
засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України; подальше використання сауни визначає покупець; переможець аукціону
(покупець) оплачує Товарній біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» за проведення аукціону витрати у розмірі 1 % (одного відсотка)
від початкової ціни продажу об’єкта з урахуванням ПДВ.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн (призначення платежу «плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні без ПДВ»), кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації та ПДВ вносяться
на р/р № 37184501900001 в ГУДКСУ у м. Києві, МФО 820019, код за
ЄДРПОУ 19030825, одержувач – РВ ФДМУ по м. Києву.
Гарантійний внесок у сумі 60 889,20 грн без ПДВ вноситься на р/р
№ 37317007000034 в ГУДКСУ у м. Києві, МФО 820019, код за ЄДРПОУ
19030825, одержувач – РВ ФДМУ по м. Києву.
Кінцевий термін прийманя заяв – 25 квітня 2016 року.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі в онлайн режимі буде проводитись Товарною біржею «Універсальна
товарно-сировинна біржа» в системі електронних торгів 29 квітня
2016 року, час початку аукціону – 10.00.
Приймання заяв на участь в аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі буде проводитись на сторінці https://www.utsb.
com.ua починаючи з 7 квітня 2016 року в робочі дні з 9.00 до 17.00 (у
п’ятницю та передсвяткові дні – до 16.00).

Кінцевий термін приймання заяв (за три дні до дати проведення
аукціону) – 25 квітня 2016 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації
на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Заява на участі в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяви, подаються в електронному вигляді на електронний ресурс
Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» https://www.
utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані направити на адресу Товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська,
(Воровського), 51, офіс 11) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні за методом зниження ціни проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за
№ 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: 03126, м. Київ, вул. Білецького, 34 (літ. В) у робочі дні та години.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 331 у робочі дні та
години, тел. 281-00-35.

Продаж пакетів акцій на відкритому грошовому регіональному аукціоні
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-32-80
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж пакета акцій акціонерного товариства
ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДІАЛЬНО-СВЕРДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ»
на повторному відкритому грошовому регіональному аукціоні
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
Значення показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
5748890
2 Найменування товариства
ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів»
3 Місцезнаходження товариства
65005, м. Одесса, вул. Бугаївська, 21
4 Розмір статутного капіталу товариства, грн
35561232
5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
890428
6 Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
15,024
7 Номінальна вартість однієї акції, грн
6
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
6535705,9
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб
38
11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
14 Площа земельної ділянки, га
3,04
15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний Депозитарій України»
18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн*
2269
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн*
48290
_____________________
* Зазначений показник визначається відповідно до Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу
на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 р.
№ 33-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2002 р. за № 284/6572, з урахуванням відносин контролю, у тому числі за кордоном
ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
№ з/п

Найменування показника

2013 рік

2014 рік

2015 рік

1
1
2
3
4

2

3
13419,7
11291
1,19
-223

4
6731
5497
1,22
-1851

5
2269
1464
1,55
-1159

43647
9175
0
0
52822

39283
10194
0
0
49477

36249
12041
0
0
48290

44782
0
0
8040
0
52822

43232
0
13
6232
0
49477

42795
0
6
5489
0
48290

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

6 квітня 2016 року

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Сума податкового зобов’язання ПАТ «ОЗРСВ» з екологічного податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення становить щоквартально 553,28 грн
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Провадження у справі про банкрутство відсутнє
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та дату проведення відкритого грошового регіонального аукціону
№
з/п
1
2
3
4
5

Найменування показника
Найменування організатора відкритого грошового регіонального аукціону
Місцезнаходження організатора відкритого грошового регіонального аукціону
Телефон для довідок
Дата проведення аукціону
Час проведення аукціону

Значення показника
РВ ФДМУ по Одеській області
65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15
(048) 731-40-43
28.04.2016
11.00

Фонд державного майна України інформує, що аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію
державного майна», Закону України «Про санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення
прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році», відповідно до Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах, затвердженого наказом ФДМУ від 08.09.2000 № 1871, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 25.09.2000 за № 652/4873 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 19.03.2012 №
388, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.04.2012 за № 585/20898) (із змінами) (далі – Положення).
При проведенні повторного відкритого грошового регіонального аукціону початкова ціна знижена до 3202495,89 грн (три
мільйони двісті дві тисячі чотириста дев’яносто п’ять гривень вісімдесят дев’ять копійок).
В аукціоні можуть брати участь учасники або їх уповноважені представники, які мають оформлені належним чином повноваження та подали заяву на участь встановленого Положенням зразка, внесли реєстраційний внесок у розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян (17,00 грн) та гарантійний внесок в розмірі 10% початкової ціни об’єкта.
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна»
не можуть бути покупцями: юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є держава Україна; юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є
резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною Радою України
державою-агресором; органи державної влади; працівники державних органів приватизації; державні господарські об’єднання,
державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства; особи, зареєстровані
в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом; особи, які прямо чи опосередковано перебувають
під контролем осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій частині, або є пов’язаними
особами таких осіб; юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України
державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства; фізичні особи чи пов’язані з ними
особи, які мають громадянство держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства.
Учасники аукціону не пізніше дня завершення прийняття документів на участь в аукціоні повинні подати до відповідного органу Антимонопольного комітету України заяву про надання дозволу на концентрацію у випадках, передбачених законодавством
про захист економічної конкуренції.
Кінцевий строк подання заяв на участь в аукціоні – один робочий день до початку аукціону, після спливу якого внесення будьяких змін до заяв і їх відкликання не допускається.
До заяви додаються: довіреність уповноваженої особи; документ про сплату реєстраційного внеску; документ про сплату
гарантійного внеску; а також для юридичних осіб: довідка про розмір державної частки у статутному капіталі учасника (відсотковий розподіл державних часток у статутному капіталі АТ), підписана керівником, головним бухгалтером та засвідчена печаткою,
нотаріально засвідчені копії установчих документів, довідку про власні активи заявника, копія поданої до відповідних органів АМКУ
заяви про надання дозволу на концентрацію з відміткою про прийняття не пізніше дня завершення прийняття документів на участь
в аукціоні; для фізичних осіб: декларація про доходи.
Покупець (особа, в інтересах якої придбані акції) повинен укласти договір про відкриття рахунку в цінних паперах в обраній ним депозитарній установі та надати продавцю інформацію про відкритий рахунок у цінних паперах у депозитарній установі
встановленого Положенням зразка.
Рахунок для сплати реєстраційних внесків: р/р № 37184004004570, банк ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, Код
20984091, отримувач – РВ ФДМУ по Одеській області.
Рахунок для сплати гарантійних внесків № 37318033000044 в ГУ ДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ОКПО 20984091,
отримувач – РВ ФДМУ по Одеській області.
Заяви на участь приймаються в РВ ФДМУ по Одеській області (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх, каб. 502, графік
роботи: пн-чт – з 9.00 до 18.00, п’ятн. – з 9.00 до 17.45; обідня перерва – з 13.00 до 13.45). Телефон для довідок 731-40-43.
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3
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 земельної ділянки державної власності, на якій
розташований об’єкт, що підлягає 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: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – цегельний завод за адресою: Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Терехове,
вул. Огурцова, 38.
Балансоутримувач: відсутній.
Розмір земельної ділянки буде визначатись у процесі проведення робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
27.08.1997 № 948 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації».
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 землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір
виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від
29.09.2011 № 1420, зі змінами); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; 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 – 27 квітня 2016
року до 18.00.
Конкурс буде проведено 10 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.

фдму повідомляє
Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Запорізькій області
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантних посад державних службовців:
начальника відділу адміністративно-господарської роботи;
провідного спеціаліста відділу оренди державного
майна (строковий трудовий договір)
Загальні вимоги до кандидатів: громадянство України; знання
державної мови; вміння працювати на комп’ютері, зокрема для:
посади начальника відділу адміністративно-господарської
роботи: вища освіта відповідного професійного спрямування
за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж
роботи за фахом в державній службі на посаді головного спеціаліста не менш як 3 роки або стаж роботи за фахом в інших сферах
управління не менш як 5 років;
посади провідного спеціаліста відділу оренди державного
майна (строковий трудовий договір): вища освіта відповідного
професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем
магістра, спеціаліста.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії регіонального відділення такі документи:
заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями
щодо прийняття на державну службу та проходження державної
служби; заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4х6 см; копії документів
про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання,
присудження наукового ступеня; копію документа, що посвідчує
особу; копію військового квитка (для військовослужбовців або
військовозобов’язаних); довідку про допуск до державної таємниці (за наявності); декларацію про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою,
передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів
з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 24.
Додаткова інформація щодо розміру та умов оплати праці,
основних функціональних обов’язків надається в робочі дні і робочий час за телефоном 226-07-67.

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

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 Назва об’єкта оцінки: пакет акцій ПрАТ «М’ясо-молочний комбінат «Сіверський» у кількості 3 815 300 шт., що становить 25 %
статутного капіталу товариства. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: –. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 1а,
с. Чайкине, Новгород-Сіверський р-н, Чернігівська обл., 16014; тел./
факс (04658) 3-91-23. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом
продажу пакета акцій за грошові кошти. Телефон замовника конкурсу
(044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) ПрАТ «М’ясо-молочний комбінат «Сіверський»:
виробництво м’ясних продуктів. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ПрАТ
«М’ясо-молочний комбінат «Сіверський», од.: основних засобів – 185;
об’єкти незавершених капітальних інвестицій – 3; нематеріальних активів – 7. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) ПрАТ «М’ясомолочний комбінат «Сіверський», тис. грн: 15 261,00. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 31.12.2015, тис. грн: основних засобів – 4 287,0;
об’єкти незавершених капітальних інвестицій – 48,0; нематеріальних
активів – 23,0. Кількість земельних ділянок: 4. Розмір земельних ділянок,
усього: 3,0375 га. Місце розташування земельних ділянок: с. Чайкіне,
Новгород-Сіверський р-н, Чернігівська обл. Цільове призначення земельних ділянок: не сільськогосподарського призначення. Правовий
режим земельних ділянок: в оренді. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: 1 695,622 (за 4 ділянки). Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. 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
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190, (далі – Положення).
Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного
майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна
України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта
оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на
об’єкти інтелектуальної власності», спеціалізацією 2.1 «Оцінка цілісних
майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакети акцій, частки акціо
нерних товариств в майні господарських товариств (крім акціонерних
товариств), зокрема, в галузі аграрно-промислового комплексу.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова,
18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції
Фонду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00
14 квітня 2016 р.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку
якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303) 20 квітня 2016 р.
о 14.00.
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 Назва об’єкта оцінки: державна частка у статутному капіталі
товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Флот Донбасу», що становить 25,1 % статутного капіталу товариства. На-
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йменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: просп. Луніна, 89, м. Маріуполь; тел. (0629) 54-08-00,
тел./факс (0629) 54-08-25. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу державної частки за грошові кошти. Телефон замовника
конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85.
Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) ТОВ «Торговий Флот Донбасу»: надання в
оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком ТОВ «Торговий Флот Донбасу»,
од.: основних засобів – 658; довгострокових фінансових інвестицій –
27 501; нематеріальних активів – 57. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) ТОВ «Торговий Флот Донбасу», тис. грн: 513 264,452.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засо
бів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2015, тис. грн: основних засобів –
7 649,0; довгострокових фінансових інвестицій – 603 995,5.
Кількість земельних ділянок: 5.
1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,8730 га. Місце розташування
земельної ділянки: просп. Луніна, 89, м. Маріуполь. Цільове призначення земельної ділянки: експлуатація адміністративного будинку. Правовий режим земельної ділянки: надана у користування на строк 10 років
на підставі договору оренди землі від 17.05.2013. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки, тис. грн: за 1,0 м2 – 0,217.
2. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2357 га. Місце розташування
земельної ділянки: просп. Луніна, 89, м. Маріуполь. Цільове призначення земельної ділянки: експлуатація адміністративного будинку. Правовий режим земельної ділянки: надана у користування на строк 10 років
на підставі договору оренди землі від 13.03.2013. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки, тис. грн: за 1,0 м2 – 0,217.
3. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2230 га. Місце розташування
земельної ділянки: бульв. Приморський, 21, м. Маріуполь. Цільове призначення земельної ділянки: експлуатація будинку з прийому делегацій.
Правовий режим земельної ділянки: надана у користування на строк
10 років на підставі договору оренди землі від 17.05.2013. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн: за 1,0 м2 – 0,471.
4. Розмір земельної ділянки, усього: 0,1431 га. Місце розташування земельної ділянки: просп. Нахімова, 7, м. Маріуполь. Цільове призначення земельної ділянки: експлуатація адміністративного будинку.
Правовий режим земельної ділянки: надана у користування на строк
10 років на підставі договору оренди землі від 13.03.2015. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн: за 1,0 м2 – 0,365.
5. Розмір земельної ділянки, усього: 2,2572 га. Місце розташування
земельної ділянки: с. Требухів, Броварський р-н, Київська обл. Цільове
призначення земельної ділянки: під господарськими будівлями та спорудами. Правовий режим земельної ділянки: земельна ділянка належить на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень,
індексний номер: 4341459 від 25.07.2013. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки, тис. грн: за 1,0 м2 – 0,103. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 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
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190, (далі – Положення).
Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна
України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки
менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів,
майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти
інтелектуальної власності», спеціалізацією 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних
активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: частки, пакети акцій акціо
нерних товариств в майні господарських товариств (крім акціонерних
товариств), зокрема, в галузі морських (річкових) перевезень.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова,

18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції
Фонду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9, фойє) до
18.00 14 квітня 2016 р.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку
якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303) 20 квітня 2016 р.
о 14.00.
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт оренди – нерухоме майно загальною площею 937,0 м2 (гараж з матеріально-технічним складом і лабораторним корпусом). Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Київська обл.,
м. Чорнобиль. Мета проведення оцінки: укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника
конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу:
ari@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.:
33 приміщення. Розмір статутного капіталу (власного капіталу): –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.03.2016, тис. грн: 41,880. Кількість земельних ділянок: інформація уточнюється. Розмір земельних
ділянок, усього: –. Місце розташування земельних ділянок: –. Цільове призначення земельних ділянок: –. Правовий режим земельних
ділянок: –. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн:
інформація уточнюється. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. 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
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190, (далі – Положення).
Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).
Платник послуг з оцінки – ТОВ «Енергосервісна компанія «ЕСКО
Україна».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна
України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта
оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на
підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4
до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: будівлі (приміщення)
виробничого, виробничо-складського, складського та офісного призначення.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова,
18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції
Фонду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9, фойє) до
18.00 14 квітня 2016 р.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку
якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303) 20 квітня 2016 р.
о 14.00.
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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 Ж – лазня з обладнанням загальною площею 149,9 м2. Балансоутримувач:
Юрківська сільська рада. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька
обл., Тульчинський р-н, с. Юрківка, вул. Качури, 22а. 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.: будівля – 1 шт; обладнання – 4 од. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 30.06.2015: первісна 71 305,00 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 регіонального відділення до 14.04.2016 (включно) за адресою: м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди: нагульні ставки
№ 1, 2, 3, 4, ставки виросні № 5, 6, зимували № 1, 2, 3, 4, нерестові № 1, 2, 3, 4. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державне підприємство «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
44621, Волинська обл., Маневицький р-н, с. Градиськ. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Телефакс замовника конкурсу (0332)
24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір
земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Нестеренко А. І.
 2. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставу Угринів,
в т. ч: металева решітка на водовипуску, гребля довжиною 177,0 м,
донний водовипуск типу «Мономах» № 1, відвідний канал довжиною
1 400,0 м (нагульний став № 1); металеві решітки на водонапускній
споруді та двох водовипусках, гребля довжиною 280,0 м, донний водовипуск типу «Мономах» № 3, донний водовипуск типу «Мономах»
№ 4, донний водовипуск типу «Мономах» № 2 (на струмку), донний
водовипуск типу «Мономах», відвідний канал довжиною 99,0 м (нагульний став № 2). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державне підприємство «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
45715, Волинська обл., Горохівський р-н, с. Угринів. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Телефакс замовника конкурсу (0332)
24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір
земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Копилов А. Б.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі «А-9»
площею 5,28 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Волинській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Телефакс замовника конкурсу (0332)
24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір земельної ділянки, усього: 0,2887 га (пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Цільове призначення земельної
ділянки: для обслуговування адміністративного приміщення. Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування земельною
ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 361,69 грн/м2
станом на 21.10.2011. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Аврамченко С. В.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина ґанку громадсько-побутового
корпусу площею 5,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державний професійно-технічний навчальний заклад «КаміньКаширське вище професійне училище». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 44500, Волинська обл., м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 44.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Телефакс замовника
конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу:
rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – .
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: – . Розмір земельної ділянки, усього: 5,5710
га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: Волинська обл., м. Камінь-Каширський,
вул. Воля, 44. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративних, жилих та виробничих приміщень. Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування земельною
ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): на
31.03.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Пужняк І. В.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного будинку
площею 17,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Департамент фінансів Волинської обласної державної адміністрації.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Прогресу, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Телефакс
замовника конкурсу: (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника
конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – .
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: – . Розмір земельної ділянки, усього: 1 732,0 м2
(пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце
розташування земельної ділянки: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Прогресу, 7. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування
адміністративних та господарських споруд. Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування землею. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: 503,42 грн/ м2 станом на 14.02.2015. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): на 31.03.2016. Платник
робіт з оцінки – Благодійний фонд «СТОПРАК».
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
колишнього магазину площею 44,25 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Ратнівське лісомисливське господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44142,
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Заболоття, вул. Заводська, 1. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Телефакс замовника конкурсу (0332)
24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір
земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого
приміщення № 102 площею 3,0 м2 на першому поверсі двоповерхового господарського корпусу (літ. Б). Балансоутримувач:
Вінницький коледж будівництва і архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 53. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП
Мерецька С. Л. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: частина
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.03.2016: відновна –
1 736,93 грн; залишкова – 806,60 грн. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 39 площею 81,7 м2 на третьому поверсі триповерхової
адміністративної будівлі (літ. А). Балансоутримувач: Вінницький
філіал державного підприємства «Державний науково-дослідний та
проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Театральна, 29. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу:
відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу:
vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій
області. Платник робіт з оцінки – Виконавчий комітет Вінницької міської ради. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.04.2016: відновна – 50 154,64 грн;
залишкова – 29 259,62 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 встановленою в додатками 2 – 4 до
Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних
днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки
майна.
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 у конкурсі не допускає
ться.
Конкурс відбудеться 20.04.2016 о 10.00 у РВ ФДМУ по Він
ницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
Телефон для довідок 53-03-50.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії регіонального відділення до 14.04.2016 (включно) за адресою: м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10.
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земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Денисюк Т. Я.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення колишнього магазину площею 33,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Ратнівське лісомисливське
господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44142, Волинська
обл., Ратнівський р-н, с. Заболоття, вул. Заводська, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0332) 24-34-77. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77.
Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір земельної
ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної
ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки:
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016.
Платник робіт з оцінки – ФОП Денисюк В. М.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення гаража «Б-1»
площею 86,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Волинська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Піонерська, 6.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження терміну дії
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком: – . Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір земельної ділянки, усього: 0,38 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території).
Місце розташування земельної ділянки: м. Нововолинськ Волинської
області. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування
адміністративних і господарських будівель. Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування землею. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): на 31.03.2016. Платник робіт з оцінки –
Підприємство «Волиньавтомотосервіс».
 9. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення відділення
зв’язку (приміщення № 3-5 3-8) площею 39,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Волинська дирекція УДППЗ «Укр
пошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45109, Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Дубище, вул. Зелена, 45. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Телефакс замовника конкурсу
(0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: – . Розмір земельної ділянки, усього: 0,05 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування
земельної ділянки: м. Рожище, вул. Незалежності, 60. Цільове призначення земельної ділянки: для виробничих цілей. Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування землею. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): на 31.03.2016. Платник робіт
з оцінки – ФОП Зарицький Л. Р.
 10. Назва об’єкта оцінки: приміщення частини першого поверху
адміністративної будівлі площею 42,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Волинській
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45700, Волинська обл., м. Горохів, вул. Незалежності, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження терміну дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0332) 24-34-77. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір земельної
ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної
ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки:
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): на 31.03.2016.
Платник робіт з оцінки – ФОП Василюк В. В.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення навчального корпусу № 2 Горохівського коледжу Львівського національного аграрного університету площею 30,83 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Горохівський коледж Львівського національного аграрного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45700, Волинська
обл., м. Горохів, вул. Б. Хмельницького, 19. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Телефакс замовника конкурсу (0332)
24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір
земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): на
31.03.2016. Платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «Приватбанк»
 12. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі
площею 120,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Володимир-Волинське управління державної казначейської служби
України Волинської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44700,
Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 35. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Телефакс замовника
конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу:
rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – .
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: – . Розмір земельної ділянки, усього: 0,1594
га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце
розташування земельної ділянки: Волинська обл., м. ВолодимирВолинський, вул. Ковельська, 35. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування приміщення. Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: станом на 31.01.2015:
92,05 грн/м2. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
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таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): на
31.03.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Охримчук К. Г.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за №60/28190, (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, виданого відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», яким передбачено здійснення практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській
області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з
об’єктів конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних
днів, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать: заява
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність
претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу
інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні
та інших країнах світу) та інформацію про оцінювачів, що перебувають
у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до
виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів
тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до
виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку
якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027,
м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться 21 квітня 2016 року о 9.00 у РВ ФДМУ
по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан,
9, каб. 801.
Конкурсну документацію слід подати до сектору організаційнодокументального забезпечення та господарської роботи РВ ФДМУ по
Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн.
807 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно).

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: нежитлове вбудоване приміщення
площею 75,4 м2 на першому поверсі будівлі лабораторного корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Дружківський
технікум Донбаської державної машинобудівної академії (код за ЄДРПОУ
00173367). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Соборна (Леніна), 32. 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 –
ФОП Баштовий С. В. 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 холу площею 2,0 м2 першого
поверху будівлі учбового корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна освітня установа «Інститут підвищення
кваліфікації та перепідготовки кадрів» (код за ЄДРПОУ 35498822). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, бульв.
Машинобудівників, 32. 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 – ФОП
Братченко М. О. 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 № 2075 від
31.12.2015, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190, (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на
підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію 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:
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, каб. 401. Телефони для довідок: (057)
704-17-36, (066) 588-49-99.
Конкурс відбудеться 21 квітня 2016 року о 10.00 у 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).

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення поз. 1, 2, 3, 4,
12 загальною площею 95,0 м2 першого поверху будівлі літ. А. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Поштова,
4. Балансоутримувач: Закарпатська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» (тел. (050) 372-76-64).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продо-
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вження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.
Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник
робіт з оцінки: ФОП Богоста Н. І. Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 29.02.2016: 646 402,35 грн. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення
(поз. 18) площею 6,41 м2 першого поверху службової будівлі митного оформлення (літ. І). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська
обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 224. Балансоутримувач: Державна
фіскальна служба України та в оперативному управлінні ( користуванні)
Закарпатської митниці ДФС (тел. (0312) 64-96-04). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна
адреса замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки:
ТОВ «УКРТРАНСАГЕНТ». Правовий режим земельної ділянки: право
постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки станом на 17.02.2015: 218,70 грн/м2. 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
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у
тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному
конверті і складається із:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також
терміну виконання робіт (у календарних днях). До уваги приймаються
пропозиції в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує
5 календарних днів; документів щодо практичного досвіду виконання
робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).
Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу РВ
ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 15.45 15 квітня 2016 року.
Конкурсна документація подається на кожний об’єкт окремо. На
конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі та назву суб’єкта господарювання, який
подає заяву.
Конкурс відбудеться 21 квітня 2016 року о 10.00 у РВ ФДМУ по
Закарпатській області за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька,
60, каб. 303. Телефон для довідок (0312) 61-38-83.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в перший поверх семиповерхової будівлі поліклініки для дорослих (літ. І-7, І1-3) нежитлове
приміщення № 1-43 загальною площею 27,8 м2. Балансоутримувач майна: Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 1» Міністерства охорони здоров’я України. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Будівельників, 33.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).
Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «БРАЙТ И КО». Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: під’їзна залізнична колія протяжністю 0,820 км. Балансоутримувач майна: Бердянська виправна колонія Управління Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій
області (№ 77). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
м. Бердянськ, вул. Промислова,1. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061)
226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ЮНІТЕК – ПРОМ». 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190, (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності,
виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту
оцінки. Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними
кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити
назву, адресу об’єкта оцінки та дату проведення конкурсу) по кожному
об’єкту оцінки окремо:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до
Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України; копії кваліфікаційних
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення
(за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 2 до Положення); 3) конкурсну пропозицію 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 у календарних днях,
який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, що подали документи на конкурсний відбір СОД в
одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД
допущені не будуть. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання, претендент до участі у 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 15.04.2016 (включно).
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Запорізькій області
21.04.2016 о 10.00 за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Нежитлові приміщення загальною площею 56,4 м2, а
саме: прим. 1-34 (душова) – 54,4 м2, прим. 1-35 (тамбур) – 2,0 м2
(згідно з поверховим планом) на першому поверсі гуртожитку,
що перебувають на балансі Державного вищого навчального закладу «Калуський політехнічний коледж», за адресою: Івано-Франківська
обл., м. Калуш, вул. Б. Хмельницького, 4. Запланована дата оцінки:
31.03.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник
оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ТОВ
«Ремонт-Р».
 2. Приміщення загальною площею 61,3 м2 будівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики в Івано-Франківській
області, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Шевченка, 23. Запланована дата оцінки: 31.03.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення
договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області. Платник оцінки – ФОП Петрук Віталій Миколайович.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається із:
1) підтвердних документів; 2) пропозицій щодо ціни виконання робіт
з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; 3) 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 і
підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075); документи, в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи
з оцінки майна; документи, що підтверджують право на виконання таких
робіт; інформація про претендента за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075). Інформація
про претендента містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних
підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо), іншу інформацію щодо
досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах
світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з
оцінки та підписання звіту пр оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи,
членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають
бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі
можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі
сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами з оцінки майна та спеціалізаціями
в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія
на засіданні приймає рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення
конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по
Івано-Франківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу, а саме до 15.04.2016.
Конкурс відбудеться 20.04.2016 о 10.00 в кабінеті № 315 у
приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській області за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок
55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група
перебувають за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48,
телефон для довідок 55-31-39.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
№
з/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Дата
Вид варНазва об’єктів
Платник
оцінки
тості
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
Частина нежитлового приміщення площею
30.04.16 Ринкова ФОП Самсоно10,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Славутич,
ва Т. О.
вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7, що перебуває на балансі ДЗ «Спеціалізована медикосанітарна частина № 5 Міністерства охорони
здоров’я України»
Нежитлове приміщення їдальні площею 47,5 м2 30.04.16 Ринкова ПАТ «Державза адресою: Київська обл., Фастівський р-н,
ний ощадний
с. Велика Снітинка, вул. Трудова, 7, що перебубанк України»
ває на балансі ВП Національного університету
Філія – Головне
біоресурсів і природокористування України
управління по
«Великоснітинське навчально-дослідне госпом. Києву та Київдарство ім. Музиченка О. В.»
ській області
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
Нежитлові приміщення площею 26,0 м2 адмін 30.04.16 Ринкова ФОП Корчинбудівлі управління за адресою: Київська обл.,
ський Віктор
м. Бровари, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 6,
Іванович
що перебувають на балансі Бортницького міжрайонного управління водного господарства
ім. Гаркуші М. А.
Частина приміщення № 4.2.14 (1В) на 4-му
30.04.16 Спеціальна Департамент
поверсі пасажирського термінала D площею
культури вико10,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориснавчого органу
Київської міської
піль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
державної адміщо перебуває на балансі ДП «Міжнародний
ністрації
аеропорт «Бориспіль»
Нежитлове приміщення гаража площею
30.04.16 Ринкова ФОП Баєва
112,82 м2 за адресою: Київська обл., м. ВиВалентина Антонівна
шневе, вул. Л. Українки, 88, що перебуває на
балансі Управління Державної казначейської
служби України у Києво-Святошинському районі
Київської області
Нежитлове приміщення в будівлі головного
30.04.16 Ринкова Міжнародна асокорпусу площею 218,5 м2 за адресою: Київська
ціація екологічної медицини
обл., м. Славутич, вул. Гвардійської дивізії, 7,
що перебуває на балансі Державного закладу
«Спеціалізована медико-санітарна частина № 5
МОЗ України»
Нежитлові приміщення 1-го та 2-го поверхів
30.04.16 Ринкова Приватне
площею 586,2 м2 будівлі їдальні за адресою:
виробничоторговельне
Києво-Святошинськй р-н, с. Софіївська Борпідприємство
щагівка, вул. Леніна, 63, що перебувають на
«Промтехнік»
балансі Управління Державної казначейської
служби України у Києво-Святошинському районі
Київської області
Нежитлові приміщення в приміщенні кафедри
30.04.16 Ринкова ПП «Автошкола
механізації загальною площею 225,1 м2 за адре«Форсаж»
сою: Київська обл., м. Біла Церква, пл. Соборна,
8/1, що перебувають на балансі Білоцерківського
національного аграрного університету
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Замовник
РВ ФДМУ
по Київській
області

РВ ФДМУ
по Київській
області

РВ ФДМУ
по Київській
області

РВ ФДМУ
по Київській
області

РВ ФДМУ
по Київській
області

РВ ФДМУ
по Київській
області

РВ ФДМУ
по Київській
області

РВ ФДМУ
по Київській
області

⇒

6
Продовження таблиці
№
Дата
Вид варНазва об’єктів
Платник
Замовник
з/п
оцінки
тості
9 Частини нежитлових приміщень загальною
30.04.16 Ринкова ФОП Понома- РВ ФДМУ
площею 85,5 м2, в тому числі: на першому
ренко С. В.
по Київській
області
поверсі – 28,0 м2 та 31,2 м2, на другому поверсі – 26,3 м2 в будівлі автостанції «Миронівка» за адресою: Київська обл., м. Миронівка,
вул. 40-річчя Перемоги, 40а, що перебувають
на балансі ДП «Київпассервіс»
10 Частина перону залізничної станції «Яготин»
30.04.16 Ринкова ТОВ «Київобл РВ ФДМУ
загальною площею 6,0 м2 за адресою: Київська
преса»
по Київській
області
обл., м. Яготин, станція «Яготин», що перебуває на балансі Київського будівельномонтажного експлуатаційного управління № 1
ДТГО «Південно-Західна залізниця»

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, (далі –
Положення) складається із:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не
був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в
окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання
робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання
звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки)
(додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів,
передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має
дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею,
і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність
претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу
інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та
інших країнах світу) та інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання
робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж
роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим
зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, що
містяться в конверті, до відділу кадрової роботи та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Київській області не пізніше, ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 21.04.2016 за адресою: м. Київ,
вул. С. Петлюри, 15 (РВ ФДМУ по Київській області ) об 11.00,
телефон для довідок 200-25-36.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки об’єктів оренди
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення загальною площею 9,0 м 2 на третьому поверсі п’ятиповерхової будівлі АПК (інв. № 20, реєстр.
№ 32320594.3.СВЖЦОН060). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Луганська обл., Попаснянський р-н, м. Золоте, вул. Луначарського, 1.
Балансоутримувач: ДП «Первомайськвугілля» ВП Шахта «Карбоніт».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.03.2016. Платник: ПрАТ «Страхова компанія «Аско-ДонбасПівнічний» Лисичанська філія.
 2. Найменування об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення будівлі вокзалу ст. Старобільськ (інв. № 761010000391)
площею 14,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл.,
м. Старобільськ, вул. Залізнична, 13. Балансоутримувач: Попаснянське
будівельно-монтажне експлуатаційне управління регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця». Мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016. Платник: філія Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк».
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення на першому поверсі нежитлової будівлі (інв. № 10310001)
площею 12,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл.,
м. Лисичанськ, просп. Леніна, 84. Балансоутримувач: Лисичанський
гірничий технікум. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для укладення договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016. Платник: ФОП Бордаєва С. М.
 4. Найменування об’єкта оцінки: тверде покриття зі шлакоблоку
на піщаній основі площею 26,4 м2 (інв. № 10300153). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1.
Балансоутримувач: Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». Мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016. Платник: ПП «Віанна».
 5. Найменування об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення гаража площею 20,7 м2 в одноповерховій будівлі (реєстровий номер 04051520.5.АААДЕГ919, інв. 10330006). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., м. Кремінна, вул. Совєтська, 1б. Балансоутримувач: Кремінська районна адміністрація. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження
договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2016. Платник: Кремінська районна рада.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і
підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну
пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки; документи, в яких зазначено правовий статус претендента,
склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки;
документи, що підтверджують право на виконання таких робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами; інформацію про претендента за
встановленою формую.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають
бути завірені належним чином.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну виконання
робіт (у календарних днях, для об’єктів нерухомого майна – не більше
5 днів; для цілісних майнових комплексів – 15 – 20 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 21 квітня 2016 р. о 10.00 у РВ ФДМУ по
Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики,
організаційно-документального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ
ФДМУ по Луганській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 93404,
Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Телефон для довідок (06452) 4-23-48.
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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: вбудовані нежитлові приміщення
№ 65, № 66 площею 35,3 м2 на першому поверсі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Кам’янка-Бузька, вул. Незалежності, 29. Балансоутримувач: Управління казначейської служби
України у Кам’янка-Бузькому районі. 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: Львівська обл., м. Кам’янка-Бузька, вул. Неза
лежності, 29. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «АВЕ Львів».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
14,5 м2 на другому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Сагайдачного, 22. Балансоутримувач: ДП «Львівський науково-дослідний та проектний інститут
землеустрою». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Сагайдачного, 22. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – НВПФ «ЗЕВС».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
загальною площею 23,5 м2 на першому 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 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. Любінська,168. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Преса Трейд».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 1 площею
103,7 м2 цегляного одноповерхового гаражного боксу літ. «Б-1».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Січинського, 28. Балансоутримувач: ДП Львівський державний інститут проектування комунального будівництва «Львівдіпрокомунбуд». 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: м. Львів, вул. Січинського, 28. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Брайт Лайф».
 5. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення
загальною площею 55,8 м2 на першому поверсі одноповерхової
будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Кам’янкаБузький р-н, смт Добротвір, вул. 1. Франка, 20. Балансоутримувач:
Добротвірська ТЕС ВАТ «Західенерго». 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. 1. Франка, 20. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.04.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ
«Державний ощадний банк України».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190,
(далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000,
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах
цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті 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.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 12,1 м2 (балансоутримувач – Сумська дирекція Українського
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., смт Краснопілля, вул. Сумська,
5. Мета проведення незалежної оцінки – передача об’єкта оренду.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2016.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення договору на проведення незалежної оцінки майна. Замовник робіт з
оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки
об’єкта – Кравченко Я. О.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (балансоутримувач – Сумська дирекція
Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Тростянець,
вул. Миру, 1. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії
договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2016. Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати
укладення договору на проведення незалежної оцінки майна. Замовник
робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт
з оцінки об’єкта – ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

 3. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (балансоутримувач – Сумська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Ромни, вул. Соборна, 17. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії
договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2016. Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати
укладення договору на проведення незалежної оцінки майна. Замовник
робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт
з оцінки об’єкта – ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».
 4. Найменування об’єкта оцінки: бетонне замощення площею
40,0 м2 (балансоутримувач – 36 шляхо-відновлювальний загін Державної спеціальної служби транспорту). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Сумська обл., м. Конотоп, вул. Клубна, 87/1. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2016. Термін виконання робіт –
5 календарних днів від дати укладення договору на проведення незалежної оцінки майна. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по
Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПрАТ «Київстар».
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
15.01.2016 за № 60/28190.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2–4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається до конкурсної комісії разом із
супровідним листом.
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у
запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також
строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений
в інформації про проведення конкурсу. На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та
назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська,
30/1. Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 20 квітня 2016 року о 10.00 за адресою:
м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 5.
Кінцевий термін подання конкурсної документації –14 квітня 2016
року (включно).

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для об’єктів оренди
Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнахо№
дження (індекс, адреса), балансоутримувач (назва,
з/п
код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
1 Нежитлові приміщення на першому поверсі (праве
крило) кімнати: № 7 – 28,2 м2, № 16 – 10,9 м2, № 4 –
11,9 м2, № 8 – 117,9 м2, № 9 – 39,9 м2, № 10 –
78,3 м2, № 9б – 6,5 м2, № 9а – 13,2 м2, № 11 –
3,2 м2, № 11а – 4,0 м2, № 11б – 4,0 м2, № 12а –
2,3 м2, № 12б – 3,4 м2, № 12 – 15,0 м2 будівлі
4-поверхового учбового корпусу (інв. № 10300003,
літ. «А-4») загальною площею 338,7 м2 за адресою:
м. Харків, просп. Леніна, 20, що перебувають на балансі Харківського національного університету ім. В. Н.
Каразіна, 02071205, тел.: (057) 705-12-47, 707-52-31
2 Нежитлове приміщення на третьому поверсі
4-поверхової будівлі корпусу № 1 загальною площею 9,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 3, що перебуває на балансі Державного
вищого навчального закладу «Харкіський коледж
текстилю та дизайну», 04806538, тел. 700-36-23
3 Нежитлові приміщення – виставочний зал
на 3-му поверсі та кімн. № 43, 44 на 3-му поверсі
3-поверхового корпусу № 12 (інв. № 35798) за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 12, що перебуває на
балансі Державного підприємства «Український
державний науково-дослідний вуглехімічний інститут
(УХІН)», 190443, тел. 704-13-18
4 Нежитлові складські приміщення на подвір’ї одноповерхової будівлі корпусу (інв. № 35798) за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 12, що перебуває на
балансі Державного підприємства «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут
(УХІН)», 190443, тел. 704-13-18
5 Частина нежитлового приміщення корп. 750-Н на
2-му поверсі 7-поверхової цегляної будівлі (інв.
№ 000533) загальною площею 500,3 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Плеханівська, 126, що перебуває на
балансі Державного підприємства «Завод ім. В.О.
Малишева», 14315629, тел. 737-69-89
6 Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі
2-поверхової будівлі літ. «АЕ-2» (інв. № 000529)
загальною площею 413,7 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Плеханівська, 126, що перебуває на балансі
Державного підприємства «Завод ім. В. О. Малишева»
7 Нежитлові приміщення – частина кімн. № 70 площею 22,5 м2 та кімн. № 69 площею 6,4 м2 у підвалі
3-поверхової будівлі навчального корпусу (пам’ятка
архітектури) загальною площею 28,9 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Сумська, 18/20, що перебувають
на балансі Харківського радіотехнічного технікуму,
21188157, тел.: (057) 731-17-11, 731-32-38
8 Одноповерхова будівля сараю загальною площею
100,5 м2 за адресою: Харківська обл., м. Богодухів,
вул. Спортивна, 5, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Богодухівському районі Харківської області, 37681882,
тел. (057) 583-01-36
9 Ділянка покрівлі на даху 9-поверхової будівлі
культурно-просвітнього центру (літ. «А-7») загальною площею 30,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Пушкінська, 88, що перебуває на балансі
Національного університету «Юридична академія
України імені Ярослава Мудрого», 02071139,
тел. 704-92-93
10 Ділянка покрівлі будівлі адміністративно-управ
лінського корпусу (інв. №10310001, літ. «А-7»),
загальною площею 33,1 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Маршала Бажанова, 28, що перебуває на балансі Головного управління статистики в Харківській
області, 02362629, т. 706-26-16
11 Нежитлові приміщення – кімн. № 301-310 на 3-му
поверсі 3-поверхового адміністративного будинку
загальною площею 772,9 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Кривоконівська, 30, що перебуває на балансі ДП
«Харківський науково-дослідний інститут технології
машинобудування», 14311070, тел. (057) 372-40-50
12 Частина даху дев’ятиповерхового гуртожитку (інв.
№ 10310014), реєстровий № майна 02501137.1
РКЕРМА 076, загальною площею 30,0 м2 за адресою: м. Харків, пров. П’ятигорський, 2а, що перебуває на балансі Харківського індустріальнопедагогічного технікуму, 02501137, тел.: 732-63-95,
732-59-25
13 Частина коридору першого поверху 5-поверхового
учбового корпусу театрального відділення (інв.
№ 35957, пам’ятка архітектури) загальною площею
2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська,
79, що перебуває на балансі Харківського державного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського,
2214350, тел. 731-10-95

Інформація
Дата оцінки Мета проведення
про замовниоцінки
ка/платника
18.03.16 Визначення вартос- ТОВ «Музей
ті об’єкта з метою інтер’єру»
продовження договору оренди

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки
16.12.15

Визначення вартос- ФОП Котовті об’єкта з метою чихін Д. В.
приведення у відповідність договору
оренди
Визначення вартос- ТОВ «Євро-М»
ті об’єкта з метою
продовження договору оренди

16.12.15 Визначення вартос- ТОВ «Євро-М»
ті об’єкта з метою
продовження договору оренди
На дату,
визначену
орендодавцем
На дату,
визначену
орендодавцем
На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки
На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки
27.01.16

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

Державне
підприємство
«Завод ім.
В. О. Малишева»
Державне
підприємство
«Завод ім.
В. О. Малишева»
ФОП Сорокін
А. В.

Визначення вартос- ФОП Осьмак
ті об’єкта оренди з Л. Л.
метою передачі в
оренду
Визначення вартос- ТОВ «Астеліт»
ті об’єкта з метою
продовження договору оренди

10.01.16 Визначення вартос- ТОВ «Астеліт»
ті об’єкта з метою
продовження договору оренди
01.02.16 Визначення вартос- ХОФСТРІ «Інті об’єкта оренди з ватруд»
метою передачі в
оренду
16.01.16 Визначення вартос- ТОВ «Триті об’єкта з метою Моб»
продовження договору оренди

21.10.15 Визначення вартос- ФОП Фомін
ті об’єкта з метою О. С.
продовження договору оренди

№ 28 (944)

7
Продовження таблиці
Інформація
Дата оцінки Мета проведення
про замовниоцінки
ка/платника
31.03.16 Визначення вартос- ПрАТ «Київті об’єкта з метою стар»
продовження договору оренди

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнахо№
дження (індекс, адреса), балансоутримувач (назва,
з/п
код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
14 Частина площі даху триповерхової частини (площею
8,0 м2) та двоповерхової частини (площею 10,0 м2)
різноповерхової (1-3 поверхи) будівлі спортивного
комплексу (інв. № 1031000144) загальною площею
18,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Артема, 50а,
що перебувають на балансі Національного політехнічного інституту «Харківський політехнічний
інститут», код 2071180, т. 707-66-00
15 Частина площі даху різноповерхової (2-3 поверхи)
–
Визначення вартосбудівлі інженерного корпусу (інв. № 1031000008,
ті об’єкта з метою
літ. М-3, пам’ятка архітектури) загальною площею
продовження до9,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Фрунзе, 21,
говору оренди
що перебуває на балансі Національного політехнічного інституту «Харківський політехнічний інститут»,
2071180, т. 707-66-00
16 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 13 на
02.03.16 Визначення вартос13-му поверсі 14-поверхової адміністративноті об’єкта оренди з
учбової будівлі загальною площею 2,0 м2 за адреметою передачі в
оренду
сою: м. Харків, вул. Клочківська, 333, що перебуває
на балансі ХДУХТ, 01566330, тел. (057) 337-85-35,
336-89-79
17 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 88 на 1-му
02.03.16 Визначення вартосповерсі різноповерхової (8-12) будівлі учбового корті об’єкта оренди з
пусу № 1 (пам’ятка архітектури) загальною площею
метою передачі в
77,9 м2 за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 6,
оренду
що перебуває на балансі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 02071205,
тел. (057) 705-12-36

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Хмельницькій області в інформації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від
30.03.2016 № 26 (942) на стор. 6, щодо об’єкта № 1 – двоповерхової
будівлі їдальні № 13/27 загальною площею 1 386,1 м2 колишнього війсь
кового містечка № 13, мету проведення незалежної оцінки слід читати:
«визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні».

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
 Назва об’єкта оцінки: частина коридору (1-2) першого поверху
будівлі навчального корпусу (літ. А) площею 2,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Чернівецький політехнічний
коледж». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. П. Каспрука, 2. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника
конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26.
Електронна адреса замовника конкурсу: admin_77@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів (основні засоби): 1 од. Балансова залишкова вартість основних засобів: 134,57 грн станом на 29.02.2016. Кількість
земельних ділянок: 1. Розмір земельної ділянки: 1,8571 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. П. Каспрука, 2. Цільове
призначення земельної ділянки: для обслуговування будівель освіти.
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).
Платник робіт – ФОП Юрічук Андрій Михайлович.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів 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 16.45 15.04.2016 (включно). На конверті слід зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єкта 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 знаходяться за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для
довідок (0372) 55-44-84.
Конкурс відбудеться 21 квітня 2016 р. о 10.00 у РВ ФДМУ по
Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

ПрАТ «Київстар»

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
 Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом викупу.

ГО «Асоціація
випускників
ХДУХТ»

№
Назва об’єкта оцінки
з/п
1 Об’єкт державної власності групи Ж – їдальня
на 50 місць

ГО «ВСБ «Еліта нації»

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки), строк виконання робіт,
який повинен становити не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі необхідної документації
та інформації про об’єкт оцінки).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по
кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, каб.
313 об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації.
Тел. для довідок (057) 705-18-57.
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу службового діловодства РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 308 за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

Адреса об’єкта оцінки

Балансоутримувач

19715, Черкаська обл., Зо- Товариство з додатлотоніський р-н, с. Гельмя- ковою відповідальнісзів, вул. Корольова, 117в
тю «Русь»

Спосіб при- Дата
ватизації оцінки
Викуп
31.03.16

Вимоги до претендентів на участь у конкурсі:
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, документація подається претендентом в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або додатково залучаються ним, документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями
у сфері оціночної діяльності (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у
разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4); 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 (додаток 2 до Положення);
підтверджений документально досвід учасника конкурсу та оцінювачів,
які будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
і висновку про вартість об’єкта оцінки, зокрема оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах із учасником конкурсу.
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про
проведення конкурсу.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсну документацію слід подавати до РВ ФДМУ по Черкаській
області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. E-mail:
dak_71@ spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 15 квітня 2016 року.
Конкурс відбудеться 21 квітня 2016 року о 10.00 у РВ ФДМУ
по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.

Продовження рубрики на стор. 8

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Вінницькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти 02359395, Державний вищий навчальний заклад «Могилів-

і науки України

Подільський монтажно-економічний коледж», 24000, Вінницька обл.,
м. Могилів-Подільський, вул. Василя Стуса, 58, тел. (04337) 6-41-90

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

реєстровий номер
місцезнаходження
майна
Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщен- 04760727.1АААБИД607 24000, Вінницька обл.,
ня у 5-поверховому навчальному корпусі (літ. А):
м. Могилів-Подільський,
вул. Василя Стуса, 58
на 1-му поверсі;
найменування

31,0;

159 822,00;

на 2-му поверсі;

4,0;

22 688,00;

на 4-му поверсі

8,0

45 377,00

72,61

356 733,00

2 Міністерство освіти 02359395, Державний вищий навчальний заклад «Могилів-Поділь

і науки України

загальна вартість майна за незаплоща, м2 лежною оцінкою, грн

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщен- 04760727.1АААБИД610 24000, Вінницька обл.,
ський монтажно-економічний коледж», 24000, Вінницька обл.,
ня на 1-му поверсі 3-поверхової добудови побутом. Могилів-Подільський,
м. Могилів-Подільський, вул. Василя Стуса, 58, тел. (04337) 6-41-90 вого корпусу (літ. А2)
вул. Василя Стуса, 58

максимально можливий строк оренди
2 роки 364 дні

мета використання

Здійснення торгівлі канцелярськими
товарами;
розміщення торгового автомата з
продажу гарячих напоїв;
розміщення торгового автомата з
продажу гарячих напоїв
2 роки 364 дні

Розміщення буфету

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17,
факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і
більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу управління

1 Державне агентство рибного
господарства України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)
25592421, Державне підприємство «Укрриба», 04050,
м. Київ, вул. Тургенєвська, 82а, тел. (044) 486-07-91

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява на оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн.
вий строк оренди
Для рибогосподарської
25592421.15.ААЕЖАГ606; 45626, Волинська обл., Луцький р-н,
–
808 971,00
1 рік
діяльності
25592421.15.ААЕЖАГ672; смт Рокині
25592421.15.ААЕЖАГ676;
25592421.15.ААЕЖАГ681
реєстровий номер майна

Гідротехнічні споруди зимувальних ставів 1-6 смт Рокині
став № 1 Рокині;
став № 2 Рокині;
став № 3 Рокині

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

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу управління
з/п
1 Міністерство охорони
здоров’я України

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

найменування

14280960, Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 9 Міністерства охорони здоров’я
України», 52210, м. Жовті Води, пров. Капітальний, 1, тел. (05652) 3-27-63

Нежитлове приміщення

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Інформація відсутня м. Жовті Води, вул. Кро18,4
168 790,00
2 роки 11 місяців Розміщення аптеки, що реапоткіна, 16
лізує готові ліки

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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 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
№
Назва органу управління
з/п
1 Романівська районна
державна адміністрація

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
04053536, Романівська районна державна адміністрація, 13001, смт Романів,
вул. 50 років Жовтня, 2, тел./факс 2-12-69

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
Нежитлові приміщення у будівлі 04053536.1ЮТИТКЧ446 Романівський р-н, смт Миропіль,
96,7
87 610,00
До 3 років
Відділення банку
(літ. А-1)
вул. Леніна, 40
найменування

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».

№ 28 (944)

6 квітня 2016 року

8
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Запорізькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п
1

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
Міністерство еконо- 00240106, ДП «Мелітопольський завод «Гідромаш»,
мічного розвитку і 72312, м. Мелітополь, вул. Дзержинського, 191,
торгівлі України
тел. (0619) 44-02-31
Назва органу
управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий місцезнахо- загальна вартість майна за не- максимально можлимета використання
номер майна
дження
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
Будівля складу готової продукції (літ. Н-1) у складі приміщень з № 1 до № 15 включно;
–
м. Мелітополь, 3 666,90
1 580 879,00
2 роки 11 місяців Інше використання державного
будівля складу ГТВ виробів (літ. О-2) у складі приміщень з № 1 до № 20 включно першого
вул. Дзержинмайна (виробництво запасних частин
поверху; приміщення з № 21 до № 25 включно другого поверху
ського, 191
для автомобілів та автопідіймачів)
найменування

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел.: (061) 226-07-89, 226-07-88, 226-07-87, 227-07-85. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п
1

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменуреєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально мож- мета викомісцезнаходження
вання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди ристання
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 2497677, Івано-Франківська філія державного підприємства Українського державного науково- Приміщення 02497720.4.АААДДЛ218 Івано-Франківська обл.,м. Івано18,07
163 146,00
1 рік
Розміщення
житлово-комунального господарства України
дослідного інституту проектування міст «Діпромісто» ім. Ю. Білоконя, тел. (03422) 2-40-49
адмінбудівлі
Франківськ, вул. І. Франка, 4
станом на 31.10.2015
офіса
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

Назва органу управління

Заяви про оренду об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області, відділ оренди, тел./факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право 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

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

Назва органу управління

1 Державна санітарно-епідеміо
логічна служба України
2 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
3 Міністерство освіти і науки
України

38501853, ДУ «Львівський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України», 79014, м. Львів, вул. Круп’ярська, 27, тел. 275-60-61
04728690, ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних
і управляючих систем», 79008, м. Львів, вул. Кривоноса, 6, тел. (032)
235-84-49
0201004, Українська академія друкарства, 79020, м. Львів, вул. Підголоско, 19, тел. (032) 242-71-68

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Інформація відсутня
Львівська обл., м. Трус160,2
461 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення складу
кавець, вул. Річки, 19
станом на 31.01.2016
Інформація відсутня
м. Львів, вул. Винни108,0
1 476 700,00
2 роки 364 дні
Для проведення виставок непродоченка, 30
станом на 29.02.2016
вольчих товарів без здійснення торгівлі
(67,5 м2); розміщення складу (40,5 м2)
02071004.22.ЮШЕНИЖ063 м. Львів, вул. Підголо4,0
46 200,00
2 роки 364 дні
Розміщення суб’єкта господарювання,
ско, 23
станом на 31.12.2015
що надає побутові послуги
реєстровий номер майна

Гараж
Нежитлові вбудовані приміщення
(№ 36, 37, 41) на першому поверсі
дво-чотириповерхової будівлі
Частина нежитлового приміщення № ХІІІ на першому поверсі
гуртожитку

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».

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

Назва органу
управління

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

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

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
майна
Нежитлове приміщення 03063099.6.ХРЦЮНБ001 вул. Степового Фрон17,6
141 000,00
2 роки 11 місяців
ту, 46, м. Полтава
Нежитлове приміщення 03063099.6.ХРЦЮНБ001 вул. Степового Фрон17,6
141 000,00
2 роки 11 місяців
ту, 46, м. Полтава
найменування

03063099, Професійно-технічне училище № 31 м. Полтави, вул. Степового
Фронту, 46, м. Полтава, 36021, тел. (0532) 68-10-10
03063099, Професійно-технічне училище № 31 м. Полтави, вул. Степового
Фронту, 46, м. Полтава, 36021, тел. (0532) 68-10-10

мета використання
Інше використання державного майна (надання репетиторських
послуг погодинно понеділок – п’ятниця з 15.30 до 18.00)
Інше використання державного майна (надання репетиторських
послуг погодинно понеділок – п’ятниця з 10.00 до 13.00)

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, 4-й поверх, кімн.
415. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Харківській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Державна служ- 02362629, Головне управління статистики у
ба статистики
Харківській області, 61002, м. Харків, Маршала
України
Бажанова, 28, тел.: (057) 706-26-16, 706-25-88
2 Міністерство
38898340, Харківський коледж Державного
освіти і науки
університету телекомунікацій, 61003, м. Харків,
України
вул. Кооперативна, 7, тел. (057) 731-30-63

№
з/п

Назва органу
управління

найменування
Нежитлові приміщення – кімн. № 1-31, 1-32 на 2-му поверсі
2-поверхової адміністративно-управлінської будівлі, інв.
№ 10310038, літ. 2А
Нежитлові приміщення – кімн. № 18 (S=70,8 м2) та частини кімн. № 15 (S=18,0 м2), 17 (S=5,7 м2) на 1-му поверсі 5-поверхової адміністративно-учбової будівлі, інв.
№ 10310317, літ. А-5

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
місцезнахозагальна вартість майна за незалеж- максимально можмайна
дження
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
02362629.1.АААДЕЖ284 Харківська
33,9
67 800,00
1 рік
обл., м. Зміїв,
вул. Леніна, 25
–
м. Харків,
94,5
671 350,00
1 рік
вул. Кооперативна, 7

мета використання
Розміщення офіса
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, в навчальному закладі (частини кімн.
№ 15,17 – постійно, кімн. № 18 – з понеділка до п’ятниці
з 10.00 до 15.00)

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Вінниці про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва i місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ
м. Вінниця, адреса: 21007, м. Вінниця, вул. Стрілецька, 87.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення площею 282,3 м2 будівлі № 22 військового містечка № 100
за адресою: Вінницька обл., м. Гайсин, вул. 1 Травня, 64, що перебувають на балансі КЕВ м. Вінниці.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
вимог чинного законодавства, за базовий місяць оренди – лютий
2016 року становить 9 540,33 грн (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого
майна з метою здійснення торгівлі продовольчими та непродоволь-

чими товарами та тютюновими виробами; компенсація орендодавцю
податку на землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; виконання ремонту орендованого майна за власний рахунок орендаря;
компенсація витрат за публікацію інформаційного повідомлення про
проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності та про його
результати, а також виконання незалежної оцінки майна; встановлення
приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними органiзацiями;
дотримання вимог експлуатації об’єкта; забезпечення зобов’язання
орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку в розмiрi, не
меншому, ніж місячна орендна плата.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати та обов’язкове забезпечення виконання інших
умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасники подають на розгляд конкурсної
комiсiї:
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом ФДМУ
вiд 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які по-

даються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що
належить до державної власності» (крім проекту договору оренди);
відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 3.2 Порядку
та умов проведення конкурсів на право укладення договору оренди
військового майна, затвердженого наказом Фонду державного майна
України та Міністерства оборони України від 26.07.2000 № 1549/241;
конкурсні пропозиції: зобов’язання щодо виконання умов конкурсу,
пропозиції щодо гарантiй сплати орендної плати (завдаток, гарантiя
тощо), додаткові пропозиції з виконання умов конкурсу.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні
20 календарних днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Конкурс буде проведено через 20 календарних днів з дати
публікації цієї інформації у газеті «Вiдомостi приватизації» в КЕВ
м. Вінниці за адресою: 21007, м. Вінниця, вул. Стрілецька, 87.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Тел./факс для довідок (0432) 27-83-98.

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 – 7

Підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 02.03.2016
1. Переможцем конкурсу щодо визначення вартості нежитлових приміщень
загальною площею 24,85 м2 за адресою: м. Тростянець, вул. Червоноармійська,
2 (балансоутримувач – Управління Державної казначейської служби України у
Тростянецькому районі Сумської області) з метою продовження договору оренди
визнано СПД ФОП Приму Олесю Юріївну. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 950,00 грн.
2. Переможцем конкурсу щодо визначення вартості нежитлового приміщення
площею 10,7 м2 за адресою: м. Ромни, 1-й пров. Гетьмана Мазепи, 1 (балансо
утримувач – Головне управління статистики у Сумській області) з метою передачі
в оренду визнано СПД ФОП Педченко Андрія Миколайовича. Строк надання послуг
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 950,00 грн.

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

3. Переможцем конкурсу щодо визначення вартості групи інвентарних об’єктів
загальною площею 51,8 м2, а саме: нежитлових приміщень загальною площею
47,8 м2; частини нежитлового приміщення площею 2,0 м2; частини нежитлового
приміщення площею 2,0 м2 за адресою: м. Охтирка, вул. Фрунзе, 46 (балансо
утримувач – Охтирський коледж Сумського національного аграрного університету)
з метою продовження договору оренди визнано ПП «Експертно-оціночна фірма
«Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 1 200,00 грн.
4. Переможцем конкурсу щодо визначення вартості нежитлового приміщення площею 36,6 м2 будівлі – пам’ятки архітектури місцевого значення «Будинок
П. Лютого» за адресою: м. Глухів, вул. Києво-Московська, 34 (балансоутримувач
– Національний заповідник «Глухів») з метою продовження договору оренди визнано ФОП Даниленка Олександра Івановича. Строк надання послуг з оцінки – 5
календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 100,00 грн.
5. Переможцем конкурсу щодо визначення вартості нежитлових приміщень
загальною площею 32,7 м2 будівлі – пам’ятки історії, архітектури та містобудування місцевого значення «Будинок П. Лютого» за адресою: м. Глухів, вул. КиєвоМосковська, 34 (балансоутримувач – Національний заповідник «Глухів») з метою
продовження договору оренди визнано ФОП Даниленка Олександра Івановича.

Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з
оцінки – 1 100,00 грн.
6. Переможець конкурсу щодо визначення вартості нежитлових приміщень загальною площею 28,5 м2 будівлі – пам’ятки історії, архітектури та містобудування
місцевого значення «Будинок П. Лютого» (балансоутримувач – Національний заповідник «Глухів») за адресою: м. Глухів, вул. Києво-Московська, 34 з метою передачі
в оренду не визначався у зв’язку з припиненням процедури передання об’єкта в
оренду. Конкурс визнано таким, що не відбувся.
7. Переможцем конкурсу щодо визначення вартості нежитлового приміщення площею 29,7 м2 за адресою: м. Тростянець, вул. Миру, 1 (балансоутримувач –
Сумська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта») з метою передачі в оренду визнано СПД ФОП Приму Олесю Юріївну.
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з
оцінки – 950,00 грн.
8. Переможцем конкурсу щодо визначення вартості нежитлового приміщення
площею 14,6 м2 за адресою: смт Велика Писарівка, вул. Грайворонська, 11 (балансоутримувач – Сумська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта») з метою продовження договору оренди визнано СПД ФОП
Педченко Андрія Миколайовича. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 949,00 грн.

Над номером працювали:

Адреса редакції:

Віддруковано:

О. В. Царуліца

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

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

(видавнича підготовка)

Л. П. пюра
(дополіграфічна підготовка)

Загальний тираж 6 400

Інформація, надрукована в додатку
«Відомості приватизації», є офіційною публікацією.
Її розміщення в інших засобах масової інформації
чи передрук можливі лише з письмового дозволу
Фонду державного майна України із зазначенням
номера й дати видачі дозволу.
Зам. 3049025

Тел. редакції: (044) 200-36-58, тел./факс 200-33-77, «ВП» в Internet: www.spfu.gov.ua, e-mail: gazeta@spfu.gov.ua
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

