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Телефон редакції (044) 200-33-77.

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

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 оперативного 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

Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 12.04.2016 № 723)

Рівненська область

Приміщення колишньої бібліотеки загальною площею 27,3 м2
за адресою: 35302, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Великий Олексин, вул. Шевченка, 16г, що перебуває на балансі ПСП «Шпанівське»
(код за ЄДРПОУ 30661922).

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 12.04.2016 № 724)

Хмельницька область

Будівля громадської вбиральні площею 25,1 м2 за адресою: 32300,
Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 19, що перебуває на балансі ТОВ «Хмельницьктранс» (код за ЄДРПОУ 03119374).

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
за методом зниження ціни
(затверджений наказом ФДМУ від 12.04.2016 № 725)

Київська область

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

журналу «Державний інформаційний бюлетень про приватизацію»

офіційне видання Фонду
державного майна України

Продаж об’єктів групи А

У номері

Індекс та назва видання

18 квітня 2016 р.

1. Нежитлова будівля – їдальня загальною площею 217,5 м2 (літ.
1А), ґанок (літ. а), ґанок (літ. а1), підпілля (літ. а2) за адресою: 07540,
Київська обл., Баришівський р-н, м. Березань, вул. Леніна, 342, що перебуває на балансі ВАТ «Світанок» (код за ЄДРПОУ 00857462).
2. Недіючий котел ТС-35 за адресою: 09032, Київська обл., Сквирський р-н, с. Руда, вул. Заводська, 27, що перебуває на балансі ТДВ
«Шамраївський цукровий завод» (код за ЄДРПОУ 13737989).

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно: вагонбудинок (інв. № 68-006, 1992 р. в., реєстраційний № 371825.28.ААБАГИ947), вагон-будинок (інв. № 68-002, 1991 р. в., реєстраційний
№ 371825.28.ААБАГИ946), вагон-будинок (інв. № 68-004, 1992 р. в.,
реєстраційний № 371825.28.ААБАГИ945).
Адреса об’єкта: 24200, Вінницька обл., Томашпільський р-н, смт Томашпіль, вул. Інтернаціональна, 8.
Балансоутримувач: ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина», код за
ЄДРПОУ 32721857.
Адреса балансоутримувача: 24200, Вінницька обл., Томашпільський
р-н, смт Томашпіль, вул. Інтернаціональна, 8.
Інформація про об’єкт: вагон-будинок (інв. № 68-004, 1992 р. в.),
розмір 7 000 х 3 000 х 2 600 мм, встановлений на металевих конструкціях
(без фундаменту), стан незадовільний; вагон-будинок (інв. № 68-002,
1991 р. в.), розмір 7 000 х 3 000 х 2 600 мм, встановлений на 3 бетонних блоках (без фундаменту), стан незадовільний; вагон-будинок (інв.
№ 68-006, 1992 р. в.), розмір 7 000 х 3 000 х 2 600 мм, встановлений на
щебені, стан задовільний. Вагон-будинки розташовані в центральній
частині населеного пункту.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 97 319,00 грн, ПДВ – 19 463,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 116 782,80 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає
покупець; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити
ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі
ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом прийманняпередання; засоби платежу – грошові кошти; покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37187006000498 в ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за
ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 11 678,28 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в
ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ
ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12.05.2016.
Аукціон в електронній формі буде проведено 16.05.2016 Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових
пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення
цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації
на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 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 auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу
Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52)
оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні 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. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по
Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24,
тел. 67-27-46.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлове приміщення, вбудоване в одноповерхову будівлю з підвалом, загальною площею 988,5 м2, що під час приватизації не увійшло до статутного капіталу ПАТ «Північний гірничозбагачувальний комбінат» та перебуває на його балансі (код за ЄДРПОУ 00191023).
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Маршака, 1, прим. 81.
Балансоутримувач: ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00191023).
Адреса балансоутримувача: 50079, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою одноповерхову будівлю
з підвалом, прибудовану до дев’ятиповерхового житлового будинку. Рік побудови – 1974. Загальна площа приміщення – 988,5 м2. До
приміщення підведені основні комунікації. Загальний технічний стан
будівлі задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 823 406,00 грн, ПДВ – 164 681,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 988 087,20 грн.
Умови продажу:
здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища,
забезпечити дотримання санітарних та екологічних норм; здійснити реєстрацію нерухомого майна, яке входить до складу об’єкта приватизації;
подальше відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями,
що визначені у договорі, підлягають нотаріальному посвідченню та у
випадках, передбачених законодавством, – державній реєстрації; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівліпродажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ;
відсутність погодження державним органом приватизації подальшого
відчуження об’єкта приватизації є підставою для визнання правочинів
щодо такого відчуження не дійсними; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний
у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт
приватизації подати державному органу приватизації копії документів,
що підтверджують його право власності; право користування, купівлі,
оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації,
покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; покупець сплачує нотаріальні послуги, пов’язані
с посвідченням договору купівлі; покупець зобов’язаний протягом 30
календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в
повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом
приймання-передавання; засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 %
(одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви про приватизацію у розмірі 17,00 грн
(призначення платежу «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні,
без ПДВ») та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001 в ГУДКУ у Дніпропетровській
області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 98 808,72 грн, що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354
у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу «Попередня сплата 10 % від початкової ціни об’єкта
приватизації в сумі 98 808,72 грн, з ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 6 травня 2016 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено ТОВАРНОЮ
БІРЖЕЮ «УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНО-СИРОВИННА БІРЖА» (http://
www.utsb.kiev.ua) 10 травня 2016 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого
наказом ФДМУ від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до
заяви, подаються в електронному вигляді на сайті ТОВАРНОЇ БІРЖІ «УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНО-СИРОВИННА БІРЖА»: http://www.utsb.kiev.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу ТОВАРНОЇ БІРЖІ «УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНО-СИРОВИННА БІРЖА» (01054, м. Київ, вул. БулварноКудрявська (вул. Воровського), 51, офіс 11) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться
відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь
в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж,
затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та за-
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реєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6,
кімн. 36, з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва
з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: частина будівлі АКАБ «Україна» загальною площею
232,0 м2.
Адреса об’єкта: Київська обл., Васильківський р-н, смт Гребінки,
вул. Індустріальна, 4.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою вбудовані приміщення на
1-му та 2-му поверхах двоповерхової будівлі. Приміщення відокремлені
у плані, забезпечені окремим входом. Функціональне призначення –
адміністративне. Існуючі елементи внутрішньої системи інженерного
забезпечення будівлі: електропостачання, водопостачання, опалення,
каналізація. Загальний технічний стан задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 855 940,00 грн, ПДВ – 171 188,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 027 128,00 грн.
Умови продажу: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта приватизації на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого
наказом ФДМУ від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація 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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 102 712,80 грн, що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта (реєстраційний внесок), вноситься покупцями на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській службі України,
МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, РВ ФДМУ по Київській області (призначення платежу «Попередня сплата 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації в сумі 102 712,80 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви про приватизацію у розмірі 17,00 грн
(призначення платежу «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567 в ГУ ДКСУ у Київській
області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, РВ ФДМУ по Київській області.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» (http://www.utsb.
kiev.ua/ukr/) 13 травня 2016 року. Час початку аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до
заяви, подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» http://www.utsb.kiev.ua/ukr/.
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 10 травня 2016 року.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській
області за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до
18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45,
тел. (044) 200-25-40.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівлі та споруди колишнього АКАБ «Україна», у
складі: основна будівля, А-3; насосна станція, Б; гараж, В; котельня, Г;
вбиральня, Д; гараж, Е; огорожа, 1; каналізаційні колодязі 2-8.
Адреса об’єкта: 19715, Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Гельмязів, вул. Леніна, 6.
Балансоутримувач: Черкаська обласна державна адміністрація,
код за ЄДРПОУ 00022668.
Адреса балансоутримувача: бульв. Шевченка, 185, м. Черкаси,
18000.

Інформація про об’єкт: триповерхова будівля з підвалом та ґанком загальною площею 1 894,7 м2, побудована з червоної цегли та
оздоблена «шубою», розташована в центрі села. Рік введення в експлуатацію – 1983. Загальний технічний стан задовільний; фізичний
знос – 39,9 %. Будівля не експлуатується, потребує капітального ремонту. Під’їздні шляхи – асфальтоване покриття. Інші будівлі: насосна
станція (34,2 м2), котельня (105,8 м2), гараж (64,3 м2), гараж (74,2 м2),
вбиральня (3,7 м2) побудовані з червоної цегли. Загальний технічний
стан – задовільний. Фізичний знос – 26,5 %. Будівлі не експлуатуються,
потребують капітального ремонту. Інженерні мережі: електропостачання, водопостачання, теплопостачання, каналізація – недіючі. Загальна площа земельної ділянки – 3 680,0 м2. На земельній ділянці згідно
з проектом розташована у закритому залізобетонному підземному
приямку металева ємність на 8,0 м3 для зберігання рідкого палива, яка
конструктивно та експлуатаційно пов’язана зі спорудою, що знаходиться за адресою: с. Гельмязів, вул. Леніна, 6б і належить Національному
банку України (свідоцтво про право власності на нерухоме майно від
28.07.2005 № 041827, серія САА, видане виконавчим комітетом Гельмязівської сільської ради).
Початкова ціна без ПДВ – 323 183,33 грн, ПДВ – 64 636,67 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 387 820,00 грн.
Умови продажу:
подальше призначення та використання об’єкта покупець вирішує
самостійно. Покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження
навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та
екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил
пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України; питання
використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після
підписання акта приймання-передання об’єкта; сплата ціни продажу
за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; засоби
платежу – грошові кошти; покупець сплачує винагороду організатору
аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу
об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37184006000007, банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській
області.
Грошові кошти в розмірі 38 782,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ
ФДМУ по Черкаській області на р/р № 37319071002036, МФО 820172,
код 21368158, банк Держказначейська служба України.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 16 травня
2016 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною Біржею «Перша Універсальна Біржа «Україна» 20 травня 2016 року,
час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) –
11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації
на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заява на участь
в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються
в електронному вигляді на електронну адресу Товарної Біржі «Перша
Універсальна Біржа «Україна» http://birga-ukraine.com.ua/.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані направити на адресу Товарної Біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна»: 03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича,
86д оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь
в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та
Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні
за місцем його розташування з 10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ
по Черкаській області. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0472) 37-26-61.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу
аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській
області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404, тел. (0472) 37-26-61.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: лазня з обладнанням.
Адреса об’єкта: вул. Кар’єрна, 1б, м. Тальне, Черкаська обл.,
20400.
Балансоутримувач: ТОВ «Тальнівський щебзавод», код за ЄДРПОУ
01375038.
Адреса балансоутримувача: вул. Кар’єрна, 1, м. Тальне, Черкаська обл., 20400.
Інформація про об’єкт: об’єкт – одноповерхова цегляна будівля з
ґанками (літ. З-І) загальною площею 260,6 м2. До складу будівлі входять: приміщення лазні площею 105,1 м2, рік будівництва – 1952 та
приміщення душової-гардеробної площею 155,5 м2, рік будівництва –
1966. Об’єкт використовується за призначенням. Загальний фізичний
знос – 29,65 %, санітарно-технічний стан – задовільний. До будівлі
підведені мережі електропостачання, водопостачання, каналізація,
центральне опалення. Об’єкт розташований на території ТОВ «Тальнівський щебзавод».
Обладнання: шафи для спецодягу – 28 шт., рік виробництва – 1974,
фізичний стан задовільний; пральна машина, рік виробництва – 1971,
фізичний стан задовільний; пральна машина, рік виробництва – 1968,
фізичний стан незадовільний.
Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна без ПДВ – 96 100,00 грн, ПДВ – 19 220,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 115 320,00 грн.
Умови продажу:
збереження профілю діяльності; покупець повинен здійснювати
заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати
дотримання санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного
законодавства, правил пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України; питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним
законодавством після підписання акта приймання-переданняоб’єкта;
сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом
30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу; засоби платежу – грошові кошти; покупець сплачує
винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від
початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37184006000007, банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО
854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.
Грошові кошти в розмірі 11 532,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ
ФДМУ по Черкаській області на р/р № 37319071002036, МФО 820172,
код 21368158, банк Держказначейська служба України.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 16 травня
2016 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша Універсальна Біржа «Україна» 20 травня 2016 року,
час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) –
11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації
на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заява на участь
в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються
в електронному вигляді на електронну адресу Товарної біржі «Перша
Універсальна Біржа «Україна» http:// www.birga-ukraine.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані направити на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна»: 03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича,
86д оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого
наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування
з 10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області. Додаткову
інформацію можна отримати за телефоном (0472) 37-26-61.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу
аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській
області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404, тел. (0472) 37-26-61.

КОНКУРСИ З відбору розробників документації із землеустрою
ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу
об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації
із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки, закріплення меж земельної ділянки межовими
знаками; погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами, внесення відомостей до національної
кадастрової системи, у т. ч. перевірка файла обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу);
отримання позитивного висновку державної експертизи та витягу з
Державного земельного кадастру; погодження та затвердження проекту землеустрою у встановленому порядку та інші документи необхідні
для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності групи А – склад для зберігання готової продукції, реєстр. № 5383767.1.ААБББК487,
площею 484,1 м2 (разом із земельною ділянкою) за адресою:
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, м. Камінь-Каширський,
вул. Ковельська,114а.
Балансоутримувач: ВАТ «Камінь-Каширський консервний завод».
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,0484 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
09.02.2008 № 166 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації»
зі змінами від 22.04.2008 №483 та рішення Камінь-Каширської міської
ради Волинської області від 24.12.2013 №42/66.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по
Волинській 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
(додаток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 №1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за №1210/19948,
зі змінами); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у
Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті;
копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння
йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної
особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента
вимогам встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із
землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи
(за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема,
має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та
перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результата-
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ми виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (додаток 4
до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою,
затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за №1210/19948, зі
змінами) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у
конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт із землеустрою, а також строк виконання робіт, зазначений в календарних днях.
Конкурс відбудеться 25.05.2016 об 11.00 у РВ ФДМУ по Волин
ській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн.
801, телефон для довідок 24-00-57.
Конкурсну документацію претенденти подають до сектору
організаційно-документального забезпечення та господарської роботи
РВ ФДМУ по Волинській області за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807.

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки
до продажу земельних ділянок державної власності, на яких
розташовані об’єкти, що підлягають приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із
землеустрою з метою продажу об’єктів приватизації разом із земельною
ділянкою (встановлення меж земельної ділянки; погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами;
закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими
знаками встановленого зразка; проведення робіт з реєстрації земельної
ділянки у державному земельному кадастрі; присвоєння кадастрового
номера та внесення відомостей до бази даних Державного земельного
кадастру; погодження та затвердження документації із землеустрою у
встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної
експертизи документації із землеустрою; підготовка інших матеріалів
та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкти землеустрою:
Об’єкт № 1: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – банно-пральний комбінат, за адресою:
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Івниця, вул. Садова, 32.
Балансоутримувач – відсутній.
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
01.02.2000 № 183 «Про перелік об’єктів незавершеного будівництва,
що підлягають приватизації».
Об’єкт № 2: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт
незавершеного будівництва – дільнича лікарня, за адресою: Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Івниця, вул. Садова, 33.
Балансоутримувач – ПАТ «Фірма «Житомирінвест» (10029, м. Житомир, вул. Чапаєва, 7).
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт із землеустрою.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
21.01.2002 № 97 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного
будівництва, 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 земле
устрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір
виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від
29.09.2011 № 1420, зі змінами); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; копії установчих документів претендента та довідки
про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують
відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація
претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання
на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і
матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до
Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою,
затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору
виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до сектору
організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Житомирській області.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 10 травня 2016
року до 18.00.
Конкурс буде проведено 18 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.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із
землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною
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ділянкою (встановлення або уточнення розміру та меж земельної ділянки; погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та
землекористувачами; закріплення меж земельної(них) ділянки(нок) межовими знаками; проведення робіт з присвоєння кадастрового номера
земельній(ним) ділянці(нкам); погодження та затвердження документації
із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи щодо розробленої документації із землеустрою та витягу з Державного земельного кадастру; підготовка інших
документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна
ділянка, на якій розташовано державне майно – об’єкт незавершеного будівництва – корпус № 71.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Софіївська (стара назва Червоноармійська), 7б.
Корпус № 71 у складі: недобудована будівля корпусу № 71, літ. А;
недобудований склад, літ. Б; недобудована трансформаторна підстанція, літ. В; недобудована будівля, літ. Г; недобудований навіс, літ.
Д; паркан № 1.
Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної
ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва
державної власності, становить 1,2613 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ
від 28.05.2014 № 1478, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від
02.10.2014 № 2371, наказ регіонального відділення від 13.06.2014
№ 461, зі змінами.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення
робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою;
витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового
номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для
продажу земельної ділянки.
Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Запорізькій області у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою»
із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із земле
устрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір
виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від
29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами)(далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідній
орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії
установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому
ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідальність претендента
вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт
із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід
роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому,
зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати

замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за
результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних
(відповідно до додатка 4 до Положення) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт
із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсна документація подається до відділу організаційнодокументального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій області (кімн. 9).
Останній день подання конкурсної документації – 11.05.2016 до
17.00.
Конкурс відбудеться 19.05.2016 о 10.00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35, РВ ФДМУ по Запорізькій
області.
Місцезнаходження комісії: РВ ФДМУ по Запорізькій області, адреса: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50. Телефони для довідок: (061)
226-07-76, 226-07-75.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою
присвоєння кадастрового номера земельній ділянці
Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці).
Дані про об’єкт землеустрою:
Об’єкт № 1: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт
групи А  – окреме індивідуально визначене майно – службовий
будинок, літ. «А-2», поз. 1, загальною площею 198,9 м2 за адресою: Львівська обл., Жовківський р-н, смт Магерів, вул. Л. Мартовича, 2.
Балансоутримувач: ПП «Газдиня» (зберігач).
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
04.04.2016 № 659 «Про перелік об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації», вимоги п. 6 ст.120 Земельного кодексу
України.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про
присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ
по Львівській області конкурсну документацію в запечатаному конверті,
на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта
та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні
документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною
пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою
(відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11
№ 1420); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відпо-

відний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті;
копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння
йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної
особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента
вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із
землеустрою (копія ліцензії на проведення 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;
копії спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, або відповідних допусків до державної таємниці (за
необхідності); згода на обробку персональних даних (додаток 4) – 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 канцелярії РВ
ФДМУ по Львівській області за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 5. Кінцевий термін подання конкурсної документації – 13.05.2016 включно.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області 20 травня 2016 р. об 11.00 за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців,
3, 3-й поверх, кімн. 8.
Телефон для довідок (032) 261-62-14.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою, що відбувся 01.04.2016
З метою виконання робіт із землеустрою земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об’єкти незавершеного будівництва:
розчиннобетонний вузол за адресою: м.Червоноград Львівської області, переможцем конкурсу визнано юридичну особу – ПП «Левада»;
очисні споруди, установка з виробництва «Рапсолу», розширення
бази будівельної дільниці № 1, центральна заводська лабораторія, цех
з виробництва рідкого аміаку за адресою: вул.Гірнича, 2, м. Новий Розділ Львівської області, переможцем конкурсу визнано юридичну особу – ПП «Центр ринкових досліджень».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою, що відбувся 05.04.2016
За результатами конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
щодо розроблення проекту землеустрою з відведення земельних ділянок під об’єктами приватизації, а саме:
окремим індивідуально визначеним майном – гаражем загальною
площею 42,7 м2 за адресою: Львівська обл., Сокальський р-н, м. Сокаль, вул. Сонячна, 5а переможцем конкурсу визнано юридичну особу – ПП «Рокос»;
окремим індивідуально визначеним майном – нежитловою будівлею
загальною площею 60,4 м2 за адресою: Львівська обл., м. Мостиська,
вул. Промислова, 38 переможцем конкурсу визнано юридичну особу –
ПП «Центр ринкових досліджень».

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: єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Коломийська паперова фабрика».
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Фабрична, 10, м. Коломия,
Івано-Франківська обл., 78200; тел. (034) 255-31-40.
Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.
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) колишнього державного
підприємства «Коломийська паперова фабрика»: 21.12.0 – виробництво паперу та картону.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком колишнього державного підприємства «Коломийська паперова фабрика»,
од.: будівель та споруд – 51; транспортних засобів – 3; основних
засобів – 75; незавершеного будівництва – 3; інших необоротних
активів – 21.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу): інформація уточнюється.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.03.2012, тис. грн:
основних засобів – 4 248,536; незавершених капітальних інвестицій – 272,390.
Кількість земельних ділянок: 1.
Розмір земельної ділянки, усього: 5,3257 га.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
 Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 364,1 м2 на другому поверсі будівлі учбововиробничих майстерень. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Слов’янський професійний художній ліцей (код за ЄДРПОУ 02543087). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Волзька, 125. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна з метою продовження договору оренди. 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 Абрамов С. 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 від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190, (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на
підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну
документацію на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка
складається:
з підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також
строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому
конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
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Місце розташування земельної ділянки: вул. Фабрична, 10, м. Коломия, Івано-Франківська обл. (прирейковий склад на вул. Тесленка,
4, м. Коломия – земельна ділянка не виділялася).
Цільове призначення земельної ділянки: землі промисловості.
Правовий режим земельних ділянок: інформація уточнюється.
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016.
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).
Замовник та платник послуг 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 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)».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що
мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 10 років (для
оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових
прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядразом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення
(за наявності); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності,
що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація
про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61024,
м. Харків, вул. Гуданова, 18, каб. 401. Телефони для довідок: (057)
704-17-36, (066) 988-91-12.
Конкурс відбудеться 5 травня 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 (кабінет 316) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності,
який подає заяву.

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’єкта оренди
 Об’єкт оцінки: частина нежитлових приміщень загальною
площею 116,3 м2 студентського навчально-виробничого кафе
на першому поверсі будівлі гуртожитку, що обліковується на балансі Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу,
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця, 142. Запланована дата оцінки: 31.03.2016. Мета проведення незалежної оцінки –

ку 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: єдині (цілісні) майнові
комплекси у повному складі активів і зобов’язань; пакети акцій акціонерних товариств; частки в майні господарських товариств (крім
акціонерних товариств), зокрема тих, що належать до целюлознопаперової промисловості.
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 26 квітня 2016 р.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки,
на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133,
м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303) 4 травня 2016 р. о 14.00.

ПІДСУМКИ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 30.03.2016, переможцем конкурсу щодо визначення
вартості об’єкта оренди – державного нерухомого майна – нежитлового приміщення загальною площею 15,6 м2 на третьому поверсі
адміністративної будівлі за адресою: вул. Б. Хмельницького, 4, м. Київ,
що обліковується на балансі Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України, з метою укладення договору оренди визнано
суб’єкта оціночної діяльності – ДАК «Національна мережа аукціонних
центрів». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 3,1 тис. грн.
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору
оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області.
Платник оцінки – ФОП Шара Ростислав Вікторович.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
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:
1) 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 про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи,
членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають
бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі
можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі
сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
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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 28.04.2016.
Конкурс відбудеться 04.05.2016 о 10.00 у приміщенні РВ
ФДМУ по Івано-Франківській області за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315 телефон для довідок
55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група
перебувають за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48,
телефон для довідок 55-31-39.

КІРОВОГРАДСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській 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 приміщення
площею 3,0 м2 на четвертому поверсі п’ятиповерхової будівлі
гуртожитку № 1 за адресою: м. Кіровоград, просп. Комуністичний, 19,
що перебуває на балансі Кіровоградського державного педагогічного
університету ім. В. Винниченка. Найменування балансоутримувача: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кіровоград, просп. Комуністичний, 19.
Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@
kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн: інформація уточнюється. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2016. Площа земельної ділянки: 2,76 м2.
Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, просп. Комуністичний, 19. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП
Тарадай Олександр Володимирович (тел. (067) 422-24-36).
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вхідного тамбура площею
2,0 м2 у будівлі учбового корпусу № 1 за адресою: м. Кіровоград,
вул. Короленка, 20, що перебуває на балансі Кіровоградської льотної
академії Національного авіаційного університету. Найменування балансоутримувача: Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кіровоград,
вул. Короленка, 20. Мета проведення незалежної оцінки: продовження
дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій станом на 30.03.2016, тис. грн:
0,6424. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2016.
Площа земельної ділянки: 13,58 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, вул. Короленка, 20. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2).
Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укрсоцбанк» (тел. (095) 380-83-45).
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на другому поверсі адміністративної будівлі площею 32,6 м2 за адресою: м. Кіровоград, вул. Курганна, 62, що перебувають на балансі державної установи
«Кіровоградська обласна фітосанітарна лабораторія». Найменування балансоутримувача: державна установа «Кіровоградська обласна фітосанітарна лабораторія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кіровоград,
вул. Курганна, 62. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.03.2013, тис. грн:
8,206. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2016.
Площа земельної ділянки: 82,93 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, вул. Курганна, 62. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2).
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Аграрник – Кіровоградщина».
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом 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 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 документація подається у запечатаному конверті, має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт; строк виконання робіт – не більше 5
днів, шляхом поштового відправлення на адресу: 25009, м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімн. 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до 29.04.2016
включно у робочий час до 16.00. 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.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Кіровоградській області 6 травня 2016 р. о 8.30 за адресою: 25009, м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2, кімн. 708.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
площею 118,5 м2 на 3-му поверсі будівлі літ. «Б-3» – новий аеровокзал. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська,168.
Балансоутримувач: «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
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(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 – ДП
«Албіс Компані» ТзОВ «Діаніум трейдінг Ко Лімітед».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (млин) загальною
площею 144,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл.,
Старосамбірський р-н, с. Стрільбичі, вул. Річна, 62. Балансоутримувач: ДП «Старосамбірське лісомисливське господарство». 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.,
Старосамбірський р-н, с. Стрільбичі, вул. Річна, 62. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Бабич І. М.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 2,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, просп. Чорновола, 61. Балансоутримувач: ДВНЗ «Університет банківської справи». 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, просп. Чорновола, 61. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 121,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Коперніка 14. Балансоутримувач: ДВНЗ «Університет банківської
справи». 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. Коперніка 14. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.03.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ
«Райффайзен Банк Аваль».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190,
(далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000,
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах
цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, інформація про претендента подаються за встановленими в
додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення або до відділу організаційнодокументального 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.

МИКОЛАЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки державного майна – об’єкта приватизації
групи А разом із земельною ділянкою
 Група інвентарних об’єктів, у складі: нежитлова одноповерхова будівля з підвалом (А-1) (зруйнована – процент руйнації 87,2 %), сарай (Б-1), загальною площею 579,4 м2, огорожі (№ 2, 3), що перебуває на балансі Філії «Дельта-Лоцман» Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (код
за ЄДРПОУ 38728507), за адресою: 54002, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. 1-ша Слобідська, 121. Земельна ділянка під об’єктом приватизації площею 824,0 м2 (для обслуговування адмінбудівлі). Кадастровий
номер 4810136300:03:014:0003. Мета проведення оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта приватизації з метою продажу на аукціоні
разом із земельною ділянкою. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.04.2016.
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які є суб’єктами
оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору
організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області 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), 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 за встановленою формою (додаток
2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190,
(далі – Положення).
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів
про наявність в 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; копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації
оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок; 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 за
встановленою формою (додаток 4 до Положення).
Інформація про претендента складається відповідно до додатка 4
до Положення та 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 про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи,
членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова,
20, 6-й поверх конференц-зал регіонального відділення.
Конкурсна документація подається до сектору організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38. Телефон робочої групи (0512) 47-04-11.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки державного
майна – об’єкта групи Д, що відбувся 25.02.2016
Переможцем конкурсу визнано ПП «Форкіс-Н» на виконання робіт
з оцінки об’єкта незавершеного будівництва – цеху № 32 за адресою:
м. Миколаїв, вул. Адміральська, 38/3 (на території ДП «Суднобудівний
завод ім. 61 комунара»), балансоутримувач: відсутній, з метою визначення початкової ціни об’єкта приватизації для продажу на аукціоні під
розбирання. Вартість робіт – 15 000,00 грн без урахування ПДВ, строк
виконання робіт – 15 календарних днів.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності
І. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на четвертому
поверсі навчального корпусу № 2 загальною площею 452,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний морський університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, провулок Топольського, 4а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу:
(048) 731-50-28, 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу:
infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн.: –. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,
паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016. Інформація про особу –
платника робіт з оцінки: ТОВ «ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ МОРЯКІВ-«АВАНТ»
(код за ЄДРПОУ 32334224), тел.: 705-39-99, 718-37-92.
 2. Назва об’єкта оцінки: площа пасажирського павільйону «Аркадія» площею 581,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пляж «Аркадія», 3/1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу:
(048) 731-50-28, 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу:
infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн.: –. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,
паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Кудашов Євген Сергійович (інд. код
3059313832), тел.: (099) 601-11-65.
 3. Назва об’єкта оцінки: майданчик із залізобетонним покриттям площею 5 929,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Морський торговельний порт Усть-Дунайськ». Місцезнаходження об'єкта оцінки: Одеська обл., м. Кілія, вул. Железнякова, 4.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони
замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29. Електронна адреса
замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства,
тис. грн.: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Кілія – Лайн» (код
за ЄДРПОУ 39289713), тел.: 048-759-75-00, 799-22-07.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
 1. Назва об’єкта оцінки: відкритий майданчик на території
Одеського морського вокзалу (інв. № 073014) загальною площею
35,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська
філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, Приморська, 6. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу:
(048) 731-50-28, 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу:
infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн.: –. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,
паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
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яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016. Інформація про особу –
платника робіт з оцінки: ТОВ «ДІ МАРЕ» (код за ЄДРПОУ 38188559),
тел.: 773-40-71, (097) 504-41-03.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 2-му поверсі в 2-поверховій будівлі на площадці ТВТ (літ. «Ж») загальною
площею 43,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських
портів України» (адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони
замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29. Електронна адреса
замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства,
тис. грн.: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 26.02.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Блек Сі Шіппінг Сервіс
ЛТД» (код за ЄДРПОУ 36554395), тел.: 729-39-99, (063) 684-03-25.
 3. Назва об’єкта оцінки: відкрита площадка на стоянці ТІР
загальною площею 33,5 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація
морських портів України» (адміністрація Одеського морського порту).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони
замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29. Електронна адреса
замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства,
тис. грн.: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 26.02.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Блек Сі Шіппінг Сервіс
ЛТД» (код за ЄДРПОУ 36554395), тел.: 729-39-99, (063) 684-03-25.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 2-го поверху у
двоповерхової будівлі АБК на площадці транспортно-вантажного
термінала, інв. № 060387, загальною площею 8,64 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія Державного
підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація
Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-5029. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн.: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 26.02.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Одемара-Інтер» (код
за ЄДРПОУ 23869953), тел.: 729-33-85, 729-48-43
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення будинку прохідної на митній загальною площею 23,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства
«Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського
морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа,1/2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29.
Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн.: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 26.02.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ІНТЕРСЕРВІС УКРАЇНА» (код
за ЄДРПОУ 38156287), тел.: 737-81-80, (097) 504-41-03.
 6. Назва об’єкта оцінки: приміщення на другому рівні вхідного павільйону Одеського морського вокзалу загальною площею
30,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська
філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження
об'єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу:
(048) 731-50-28, 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу:
infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн.: –. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,
паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
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ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 26.02.2016. Інформація про особу –
платника робіт з оцінки: ФОП Балєєв Олександр Вікторович (код за
ЄДРПОУ 38188559), тел.: (093) 636-90-36(7), 701-19-55.
 7. Назва об’єкта оцінки: дві частини нежитлового приміщення вестибуля на першому поверсі дев’ятиповерхової будівлі загальною площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Апеляційний суд Одеської області. Місцезнаходження об'єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Гайдара, 24а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефони
замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29. Електронна адреса
замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн.: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,
паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 26.02.2016. Інформація про особу –
платника робіт з оцінки: ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк» (код за
ЄДРПОУ 14360570), тел.: 706-03-09; (093) 408-50-57.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 1-го
поверху будівлі учбово-виробничої майстерні літ. «Б» (площею
47,4 м2 та 27,0 м2) загальною площею 74,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Ізмаїльський центр професійно-технічної освіти». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 14а. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати.
Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29. Електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства,
тис. грн.: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 26.02.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Калина» (код за ЄДРПОУ
21008276), тел.: (048) 415-53-51; (067) 799-11-17.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому
поверсі адміністративної будівлі загальною площею 74,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Українське державне
підприємство поштового зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., м. Кілія, вул. Леніна, 56. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати.
Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29. Електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства,
тис. грн.: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 26.02.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ПП «КІЛІЙСЬКИЙ АВТОМОТОЛЮБИТЕЛЬ» (код за ЄДРПОУ 37905058), тел. (096) 309-22-03.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина холу СК «Юність» загальною
площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Іллічівська філія державного підприємства «Адміністрація морських
портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
м. Іллічівськ, вул. Леніна, 20. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефони
замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29. Електронна адреса
замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн.: –. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних
ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 26.02.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «Марфін Банк» (код за ЄДРПОУ
21650966), тел. (050) 969-40-57; Носаль Світлана (04868) 2-48-45
(Іллічівськ).
 11. Назва об’єкта оцінки: частина холу 2-го поверху чотириповерхового адміністративно-побутового корпусу № 2 літ. «6Г»
загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Іллічівський морський торговельний порт». Місцезнаходження об'єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Транспортна,
2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати. Телефони замовника конкурсу: (048) 73150-28, 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн.: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,
паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів,

відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 26.02.2016. Інформація про особу –
платника робіт з оцінки: ПАТ «Марфін Банк» (код за ЄДРПОУ 21650966),
тел. (050) 969-40-57; Носаль Світлана (04868) 248-45 (Іллічівськ).
 12. Назва об’єкта оцінки: частини холу 2-го поверху
4-поверхової адміністративно-побутової будівлі літ. «Ї» загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Іллічівський морський торговельний порт». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Транспортна, 2, термінал
№ 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати. Телефони замовника конкурсу: (048)
731-50-28, 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу:
infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн.: –. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,
паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 26.02.2016. Інформація про особу –
платника робіт з оцінки: ПАТ «Марфін Банк» (код за ЄДРПОУ 21650966),
тел. (050) 969-40-57; Носаль Світлана (04868) 248-45 (Іллічівськ).
 13. Назва об’єкта оцінки: частина холу 1-го поверху чотириповерхової адміністративно-побутової будівлі літ. «4Я» загальною
площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ДП «Іллічівський морський торговельний порт». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Транспортна, 2. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28,
731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства, тис. грн.: –. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір
земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 26.02.2016. Інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ПАТ «Марфін Банк» (код за ЄДРПОУ 21650966), тел. (050)
969-40-57; Носаль Світлана (04868) 248-45 (Іллічівськ).
 14. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина коридору
другого поверху загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кілія,
вул. Леніна, 56 (попередній № 52). Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефони
замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29. Електронна адреса
замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства,
тис. грн.: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 26.02.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Інтернаціональні
телекомунікації» (код за ЄДРПОУ 30109015), тел. 743-11-07 Філіп Миколайович, (094) 66-999-49; 799-12-30.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 1-го поверху 9-поверхової будівлі гуртожитку загальною площею 23,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Генуезька, 22. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29.
Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн.: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
(зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних
ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 26.02.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Сегед» (код за ЄДРПОУ 19215499),
тел.: 37-80-55; 703-56-87; 799-53-48.
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 нематеріальної формі» та спеціалізацією 1.1
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості)».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах I, II, III, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та
контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15,
11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 27.04.2016. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у
конкурсі та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 06.05.2016 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м.Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн.
503). Телефон для довідок (048) 731-50-39.
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РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта
 Назва об’єкта оцінки: необоротні активи орендного підприємства санаторію «Червона калина». Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ОП санаторій «Червона калина». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1. Мета
проведення оцінки: формування статутного капіталу господарського товариства. Телефон замовника конкурсу (0362) 62-33-18. Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області
(33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – основних засобів
2 367 од., незавершеного будівництва – 13 од., нематеріальних активів – 21 од., інші необоротні активи – 280 од. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн – 3 122,8 тис. грн.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2015 становить 39 646,5 тис. грн. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості,
у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, часток, паїв) – інформація відсутня. Розмір земельної (их) ділянки
(ок), усього: 26,13 га. Місце розташування земельної ділянки: Рівненська
обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1 (державний акт на право постійного користування земельною ділянкою). Цільове призначення
земельної ділянки: землі запасу оздоровчого призначення Жобринської
сільської ради, з них 25,73 га – землі громадського призначення, площею 0,40 га – для технічної інфраструктури. Правовий режим земельної
ділянки: договір оренди земельної ділянки від 30.12.2003 з подальшою
пролонгацією на термін дії договору оренди ЦМК санаторію, укладений
між ОП санаторієм «Червона калина» та Рівненською райдержадміністрацією. 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): 31.05.2016.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності
відповідно до Положення застосовується регіональним відділенням,
якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200
(двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами 1 та 2.
Претендентам на участь у конкурсі необхідно подати до РВ ФДМУ
по Рівненській області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які містяться в конверті. На конверті слід
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано заяву на участь у
конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву, та дату
проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах I, II, III, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
(у календарних днях).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться 19 травня 2016 року о 9.00 у РВ ФДМУ
по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються до 13.05.2016
(включно) до 16.00 за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Теле
фон для довідок 26-79-91.
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Рівненській області
в інформації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації – будівлі овочесховища загальною площею 104,5 м2 разом із
земельною ділянкою за адресою: Рівненська обл., Острозький р-н,
с. Оженин, вул. Заводська, 1, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від 21 березня 2016 р. № 23(939) на стор. 5, дату оцінки слід читати: «Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.04.2016.».

 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля поз.
ІІ площею 2,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 1
Технічного коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя, що перебуває на балансі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Курбаса, 13, м. Тернопіль. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою передачі в оренду регіональним відділенням.
Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних
відносин (0352) 52-36-38, сектор оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності (0352) 52-66-85. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області.
Платник робіт з оцінки: ФОП Вітоль Любомир Ігорович. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.03.2016: 492,92 грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190,
(далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють
на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльності в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка
об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1. «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки
окремо (на конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта оціночної діяльності,
який подає заяву), а саме:
1) підтвердні документи: заяву про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до
Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11
розділу 1 Положення (за наявності); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення);
3) конкурсну пропозицію претендента, яка подається в запечатаному
окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт: не повинен перевищувати 5 календарних днів.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008,
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 705.
Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 52-66-85.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційнодокументального забезпечення та адміністративно-господарської
роботи РВ ФДМУ по Тернопільській області за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 46008,
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у
РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 705.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для об’єктів оренди
№
з/п
1

2

3

4

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень загальною площею 20,0 м2 у підвалі гуртожитку № 1 Тернопільського національного економічного університету, що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного університету. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Львівська, 1, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу:
(0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38,
сектор оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності (0352) 52-66-85. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77.
Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт
з оцінки: ФОП Майк Роман Олегович. Балансова залишкова вартість
об’єкта оцінки станом на 29.02.2016: 7 483,43 грн. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення поз. 2-14 (каб.
№ 203) площею 39,4 м2 на другому поверсі навчального корпусу
№ 9, що перебуває на балансі Тернопільського національного технічного
університету імені Івана Пулюя. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Текстильна, 28, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, тел.: (0352) 25-29-46,
(0352) 25-49-83. Електронна адреса замовника конкурсу: univ@tu.edu.
te.ua. Замовник робіт з оцінки: Тернопільський національний технічний
університет імені Івана Пулюя. Платник робіт з оцінки: Корпорація «Нау
ковий парк «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля». Балансова
залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.03.2016: 5 842,63 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставу Бліх 2, інвентарний номер 245, реєстровий номер
25592421.71.ААЕЖАЖ454, площею 6,0 га та гідротехнічні споруди ставу Бліх 3, інвентарний номер 246, реєстровий номер
25592421.71.ААЕЖАЖ455, площею 6,3 га, що перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: поблизу села Бліх Зборівського району Тернопільської області
на території Мильнівської сільської ради. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду регіональним відділенням. Телефон замовника
конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 5236-38, сектор оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної
діяльності (0352) 52-66-85. Телефакс замовника конкурсу (0352) 5273-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник
робіт з оцінки: ФОП Тригуба Петро Мирославович. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.03.2016: 0,00 грн. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.

Продовження таблиці
№
з/п

5

6

7

8

9

10

11

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження
(індекс, адреса), балансоутримувач (назва,
код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
Частина коридору на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі
учбового корпусу (інв. № А-5) загальною площею 3,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Артема, 48б, що перебуває
на балансі Харківського національного університету будівництва та архітектури, 2071174, тел. 700-10-66
Нежитлові приміщення на першому поверсі чотириповерхової будівлі навчального корпусу (інв. № 103100003,
літ. «А-4») площею 364,13 м2 та прибудинковий майданчик площею 276,0 м2, загальною площею 640,13 м2
за адресою: м. Харків, просп. Леніна, 20, що перебувають на балансі Харківського національного університету
ім. В. Н. Каразіна, 02071205, тел. 707-60-80
Частина нежитлового приміщення кімн. № 109 на
1-му поверсі 5-поверхового радіотехнічного корпусу
(інв. № І-33) загальною площею 17,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Чкалова, 17, що перебуває на балансі
Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 02066769,
тел.: 315-10-56, 788-40-09
Нежитлові приміщення цокольного поверху: частина приміщення № 80 (площею 20,0 м2), № 88, 95, 96, частина
приміщення № 97 (площею 13,9 м2), № 98 – 104, 111 –
127, літ. «А-8», пам’ятка архітектури, загальною площею
992,3 м2 за адресою: м. Харків, Привокзальний майдан,
2, що перебувають на балансі Харківської дирекції УДППЗ
«Укрпошта», 22721970, тел. 712-46-43
Нежитлове приміщення – частина кімн. № LXVI на 5-му
поверсі 9-поверхового гуртожитку № 10 загальною площею 1,9 м2 за адресою: м. Харків, пров. Електроінструментальний, 6, що перебуває на балансі Студентського
містечка Національного аерокосмічного університету ім.
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,
23912896, тел. (057) 788-46-86, 788-45-41, 315-11-64
Нежитлове приміщення – частина кімн. № LXVI на 5-му
поверсі 9-поверхового гуртожитку № 11 загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, пров. Електроінструментальний, 6а, що перебуває на балансі Студентського
містечка Національного аерокосмічного університету ім.
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,
23912896, тел.: (057) 788-46-86, 788-45-41, 315-11-64
Нежитлове приміщення – частина кімн. № V на 5-му поверсі 9-поверхового гуртожитку № 12, інв. № 73153, літ.
А-9-10 загальною площею 1,4 м2 за адресою: м. Харків,
пров. Електроінструментальний, 6б, що перебуває на
балансі Студентського містечка Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут», 23912896, тел.: (057) 788-46-86,
788-45-41, 315-11-64
Нежитлове приміщення – частина стіни у кімн. № ІI (кімната в переході між гуртожитками № 7 та № 9) на 4-му
поверсі 5-поверхового гуртожитку № 7, 9 загальною
площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 1,
що перебуває на балансі Студентського містечка Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 23912896,
тел.: (057) 788-46-86, 788-45-41, 315-11-64
Нежитлове приміщення – частина стіни у кімн. № ІIІ
(кімната при вході в умивальник) на 2-му поверсі 5-поверхового гуртожитку № 7 загальною площею
1,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 1, що перебуває на балансі Студентського містечка Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут», 23912896, тел. (057)
788-46-86, 788-45-41, 315-11-64
Нежитлове приміщення – частина стіни у кімн. № LІІI-1
(кімната при вході в умивальник) на 3-му поверсі 5-поверхового гуртожитку № 2 загальною площею
1,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 11, що перебуває на балансі Студентського містечка Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут», 23912896, тел. (057)
788-46-86, 788-45-41, 315-11-64
Нежитлове приміщення – частина стіни у кімн. № ХІ
(кімната при вході в умивальник) на 4-му поверсі 5-поверхового гуртожитку № 5 загальною площею
1,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 5, що перебуває на балансі Студентського містечка Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут», 23912896, тел. (057)
788-46-86, 788-45-41, 315-11-64

Інформація
Мета провепро замовнидення оцінки
ка/платника
15.01.16 Визначення
ФОП Фо
вартості об’єкта мін О. С.
з метою продовження договору оренди
14.02.16 ВизначенТОВ «ЕЛІОН
ня вартості
ПЛЮС»
об’єкта з
метою продовження договору оренди

Дата оцінки

11.02.16 ВизначенТОВ «Коння вартості
структорське
об’єкта з
бюро Авіа»
метою продовження договору оренди
01.04.16 ВизначенТОВ
ня вартості
«АТБ-маркет»
об’єкта з
метою продовження договору оренди
На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

ВизначенТОВ «Коння вартості
структорське
об’єкта оренди бюро Авіа»
з метою передачі в оренду

На дату ВизначенТОВ «Конукладення ня вартості
структорське
договору на об’єкта оренди бюро Авіа»
проведення з метою перенезалежної дачі в оренду
оцінки
На дату ВизначенТОВ «Конукладення ня вартості
структорське
договору на об’єкта оренди бюро Авіа»
проведення з метою перенезалежної дачі в оренду
оцінки
На дату ВизначенТОВ «Конукладення ня вартості
структорське
договору на об’єкта оренди бюро Авіа»
проведення з метою перенезалежної дачі в оренду
оцінки
На дату ВизначенТОВ «Конукладення ня вартості
структорське
договору на об’єкта оренди бюро Авіа»
проведення з метою перенезалежної дачі в оренду
оцінки
На дату ВизначенТОВ «Конукладення ня вартості
структорське
договору на об’єкта оренди бюро Авіа»
проведення з метою перенезалежної дачі в оренду
оцінки
На дату ВизначенТОВ «Конукладення ня вартості
структорське
договору на об’єкта оренди бюро Авіа»
проведення з метою перенезалежної дачі в оренду
оцінки
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Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження
(індекс, адреса), балансоутримувач (назва,
код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
Нежитлове приміщення – частина стіни у кімн. № ХІІІ
(кімната при вході в умивальник) на 5-му поверсі 5-поверхового гуртожитку № 6 загальною площею
1,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 3, що перебуває на балансі Студентського містечка Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут», 23912896, тел.: (057)
788-46-86, 788-45-41, 315-11-64
Нежитлове приміщення – частина стіни у кімн. № ІV
(кімната при вході в умивальник) на 3-му поверсі 5-поверхового гуртожитку № 4 загальною площею
1,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 9, що перебуває на балансі Студентського містечка Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут», 23912896, тел.: (057)
788-46-86, 788-45-41, 315-11-64
Нежитлове приміщення – частина стіни у кімн. № ІХ
(кімната при вході в умивальник) на 3-му поверсі 5-поверхового гуртожитку № 8 загальною площею
1,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури,
2, що перебуває на балансі Студентського містечка Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 23912896,
тел.: (057) 788-46-86, 788-45-41, 315-11-64
Цілісний майновий комплекс державного закладу «Станція юних техніків Південної залізниці», м. Харків, вул. Залізнична, 24а, що перебуває на балансі ТОВ «Культурнооздоровчий центр «Дозвілля», 30428038

Інформація
Мета провепро замовниДата оцінки
дення оцінки
ка/платника
На дату ВизначенТОВ «Конукладення ня вартості
структорське
договору на об’єкта оренди бюро Авіа»
проведення з метою перенезалежної дачі в оренду
оцінки
На дату ВизначенТОВ «Конукладення ня вартості
структорське
договору на об’єкта оренди бюро Авіа»
проведення з метою перенезалежної дачі в оренду
оцінки
На дату ВизначенТОВ «Конукладення ня вартості
структорське
договору на об’єкта оренди бюро Авіа»
проведення з метою перенезалежної дачі в оренду
оцінки

31.03.16 Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору оренди
Частини нежитлового приміщення (пральня) на першому 24.01.16 Визначенповерсі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 2 загальною
ня вартості
площею 2,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Гвардійців
об’єкта з
метою продоШиронінців, 43б, що перебуває на балансі Харківського
вження догонаціонального технічного університету сільського госповору оренди
дарства ім. П. Василенка, 00493741, тел. 700-38-88
Нежитлове приміщення на 2-му поверсі 10-поверхової
07.12.15 Визначенбудівлі інженерно-лабораторного корпусу (літ. А-11)
ня вартості
загальною площею 5,8 м2 за адресою: Червоношкільоб’єкта з
метою продона набережна, 2, що перебуває на балансі Державного
вження догоПроектно-вишукувального та науково-дослідного інстивору оренди
туту «Укренергомережпроект», 00114092, тел. 732-52-61
Частина нежитлових приміщень коридорів на другому повер- 18.11.16 Визначенсі учбового корпусу № 1 (інв. № 1030031) площею 6,0 м2,
ня вартості
об’єкта з
на другому поверсі учбового корпусу № 2 (інв. №1030019)
метою продоплощею 3,0 м2, на другому поверсі учбового корпусу № 3
вження дого(інв. № 1030021) площею 4,0 м2, загальною площею 13,0 м2
вору оренди
за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Комуніст,
учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що перебувають
на балансі Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, 493764, тел. 709-03-00
Частина вантажно-розвантажувальної платформи з твер- 11.01.16 Визначендим покриттям загальною площею 100,0 м2 за адресою:
ня вартості
об’єкта оренди
м. Харків, вул. Цементна, 3, що перебуває на балансі ДП
з метою переМОУ Харківська контора матеріально-технічного забездачі в оренду
печення, 08162096, тел. (057) 370-38-63
Частина стіни праворуч від входу в кімн. № 323
15.01.16 Визначен2
(S=1,0 м ) та частина стіни праворуч від входу в кімн.
ня вартості
об’єкта оренди
№ 338 (S=1,0 м2) на 6-му поверсі 9-поверхової будівлі
з метою перегуртожитку № 2 загальною площею 2,0 м2 за адресою:
дачі в оренду
м. Харків, вул. Корчагінців, 18, що перебувають на
балансі Харківської медичної академії післядипломної
освіти, 01896872, тел. (057) 711-35-56
Частина холу на першому поверсі 4-поверхової будівлі
На дату Визначенпаталогоанатомічного корпусу загальною площею
укладення ня вартості
14,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Корчагінців, 35,
договору на об’єкта з
що перебуває на балансі Харківської медичної академії проведення метою продопіслядипломної освіти, 01896872, тел. (057) 711-80-35 незалежної вження догооцінки вору оренди
Нежитлове приміщення будівлі Придонецького лісни28.01.16 Визначен2
цтва, інв. № 60, загальною площею 52,4 м за адреня вартості
об’єкта оренди
сою: Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Придонецьке,
з метою прощо перебуває на балансі Державного підприємства «Іздовження доюмське лісове господарство» (ідентифікаційний номер
говору оренди
00993113), тел.: (243) 2-15-98, 2-22-16

ТОВ «Куль
турно-оздо
ровчий центр
«Дозвілля»
ФОП Буряковсь
кий В. М.

ФОП Руденко
С. В.

ПФ «Бонс»,
4506-Н від
18.01.2010

ПП фірма
«Мрія»

ТОВ «Тереком»

ФО Немиткіна
А. В.

ТОВ «ГАЙ»

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсі
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 організаційнодокументального та інформаційного забезпечення 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).

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності
 Назва об’єкта оцінки № 1 (повторний конкурс): приміщення
площею 7,7 м2 в службовій будівлі. Балансоутримувач – Управління
Державної казначейської служби України у Городоцькому районі Хмельницької області. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Городок, вул. Грушевського, 49. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника
конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова
вартість станом на 14.03.2016 – 3 050,63 грн. Розмір земельної ділянки – 3 164,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: Хмельницька
обл., м. Городок, вул. Грушевського, 49. Цільове призначення земельної
ділянки – землі громадського призначення. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 208 254,48 грн. Дата оцінки – 31.03.2016. Строк
виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП
Сідлецький Валерій Борисович.
 Назва об’єкта оцінки № 2 (повторний конкурс): нежитлове приміщення (навчально-виробнича дільниця) загальною площею
30,7 м2 в гуртожитку. Балансоутримувач – Хмельницький професійний ліцей електроніки. Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький,
вул. Тернопільська, 40. Мета проведення незалежної оцінки – укладення
договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу:
(0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість
станом на 29.02.2016 – 23 900,79 грн. Розмір земельної ділянки –
21 500,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Хмельницький,
вул. Тернопільська, 40/1. Цільове призначення земельної ділянки – землі освіти. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 13 513 924,00
грн. Дата оцінки – 30.04.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – Українське державне підприємство
поштового зв’язку «Укрпошта».
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 Назва об’єкта оцінки № 3 (повторний конкурс): приміщення загальною площею 321,9 м2 в нежитловій будівлі. Балансо
утримувач – Хмельницька філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський,
вул. Вокзальна, 93. Мета проведення незалежної оцінки – укладення
договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу:
(0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість
станом на 01.01.2016 – 32 300,00 грн. Дата оцінки – 30.04.2016. Строк
виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП
Самбор Олег Васильович.
 Назва об’єкта оцінки № 4 (повторний конкурс): приміщення
виробничо-складського призначення корпусу № 57 площею
1 340,5 м2. Балансоутримувач – ДП «Новатор». Місцезнаходження
об’єкта: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua.
Балансова залишкова вартість станом на 01.01.2016 – 91 612,00 грн.
Розмір земельної ділянки – 154 417,0 м2. Місце розташування земельної
ділянки: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17. Цільове призначення
земельної ділянки – під виробничу базу. Правовий режим земельної
ділянки – право постійного користування. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки – 137 457 143,00 грн. Дата оцінки – 31.03.2016. Строк
виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ПрАТ
«Фірма Бакалія».
 Назва об’єкта оцінки № 5 (повторний конкурс): частина приміщення складу обладнання корпусу № 42 площею 218,65 м2. Балансоутримувач – ДП «Новатор». Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17. Мета проведення незалежної оцінки –
укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника
конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова
вартість станом на 01.01.2016 – 70 850,00 грн. Розмір земельної ділянки – 154 417,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17. Цільове призначення земельної ділянки – під
виробничу базу. Правовий режим земельної ділянки – право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки –
137 457 143,00 грн. Дата оцінки – 30.04.2016. Строк виконання робіт –
до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ПрАТ «Фірма Бакалія».
 Назва об’єкта оцінки № 6 (повторний конкурс): будівля складського корпусу № 33 площею 528,4 м2. Балансоутримувач – ДП
«Новатор». Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом
на 01.01.2016 – 13 383,00 грн. Розмір земельної ділянки – 154 417,0 м2.
Місце розташування земельної ділянки: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17. Цільове призначення земельної ділянки – під виробничу
базу. Правовий режим земельної ділянки – право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 137 457 143,00
грн. Дата оцінки – 30.04.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ПрАТ «Фірма Бакалія».
 Назва об’єкта оцінки № 7: частина приміщення площею
15,3 м2 в одноповерховій будівлі прохідної. Балансоутримувач – Подільський державний аграрно-технічний університет. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору
оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 01.04.2016 – 16 940,00 грн. Розмір земельної ділянки – 0,7 га.
Цільове призначення земельної ділянки – землі освіти. Дата оцінки –
30.04.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – ФОП Федоров Олег Анатолійович.
 Назва об’єкта оцінки № 8: приміщення площею 34,1 м2 у будівлі колишнього побуткомбінату. Балансоутримувач – ДНЗ «Теофіпольський професійний аграрно-промисловий ліцей». Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, смт Базалія,
вул. Б. Хмельницького, 1. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника
конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова
вартість станом на 01.01.2016 – 14 144,00 грн. Розмір земельної ділянки – 0,2103 га. Місце розташування земельної ділянки: Хмельницька

обл., Теофіпольський р-н, смт Базалія, вул. Б. Хмельницького, 1. Цільове призначення земельної ділянки – для навчальних цілей. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 118 672,00 грн. Дата оцінки –
30.04.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – ФОП Діхтярук Анатолій Петрович.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну
документацію у запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою
формою (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075);
копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента, склад
оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, що підтверджують право
на виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про
претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (абзац другий
пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення); 3) конкурсна
пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт, який не
повинен перевищувати 5 календарних днів.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000,
м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефони для довідок:
(0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору з кадрової роботи,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) до 26 квітня
2016 року (включно) до 17.00.
Конкурс відбудеться 3 травня 2016 року о 10.00 у РВ ФДМУ
по Хмельницькій області за адресою: 29000, м. Хмельницький,
вул. Соборна, 75.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності –
суб’єктів господарювання, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва
державної власності – клуб разом із земельною ділянкою. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: перебував на балансі ліквідованого КСП «Промінь». Місцезнаходження об’єкта оцінки: с. Гордівці,
Хотинський р-н, Чернівецька обл. Мета проведення оцінки: приватизація
шляхом продажу на аукціоні під розбирання. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26.
Електронна адреса замовника конкурсу: admin_77@ spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: немає.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 (один). Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами):
інформація відсутня. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі
оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): одна. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: 0,3829 га, кадастровий № 7325081000:01:002:0032.
Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): с. Гордівці, Хотинський
р-н, Чернівецька обл. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок):
землі громадської забудови, 03.05 – для будівництва і обслуговування
закладів культурно-просвітницького обслуговування. Правовий режим
земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.

 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення першого поверху будівлі (літ. А) загальною площею 60,6 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики
у Чернівецькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Головна, 249а. 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: 3 624,31
грн. станом на 31.03.2016. Кількість земельних ділянок: 1. Розмір земельної ділянки: 0,1894 га. Місце розташування земельної ділянки:
м. Чернівці, вул. Головна, 249а. Цільове призначення земельної ділянки:
1.12.1 – державного управління та місцевого самоврядування (для обслуговування адміністративного будинку). Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: 1 050 734,00 грн. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю (так, ні): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): орієнтовна дата оцінки – 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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190.
Замовник та платник незалежної оцінки об’єкта оцінки № 1 – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області.
Замовник незалежної оцінки об’єкта оцінки № 2 – РВ ФДМУ по Чернівецькій області. Платник незалежної оцінки об’єкта оцінки № 2 – фізична особа – підприємець Майкан Володимир Олександрович.
Строк виконання робіт щодо зазначеного об’єкта оренди не може
перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на
проведення незалежної оцінки майна.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується РВ ФДМУ по Чернівецькій області, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки
менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються
претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що має
підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 13.08.2013 за № 637/23469; відповідної кваліфікації оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами, виданими відповідно
до Порядку видачі Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної
грошової оцінки земельних ділянок, затвердженого наказом Державного агентства земельних ресурсів України від 10.08.2007 № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2007 за № 1051/14318,
із змінами від 04.06.2015 № 125 (об’єкт оцінки № 1).
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, а також інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а,
або безпосередньо до каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області до
18.00 26.04.2016. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 4 травня 2016 р. о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а.
Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ВОЛИНСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Волинській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу управз/п
ління

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

1 Державна санітарноепідеміологічна
служба України
2 Міністерство освіти і
науки України

38272761, Головне управління Держсанепідслужби у Волинській області, 43010, Волинська
обл., м. Луцьк, просп. Волі, 55, тел. (0332) 75-77-80

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви на оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Частина адміністратив- 38272761.1.АААДВГ458 44600, Волинська обл., Маневицький
35,6
89 231,00
2 роки 11 місяців Для провадження стоматолоного будинку (літ. А-2)
р-н, смт Маневичі, вул. Незалежності, 3
гічної практики

02540048, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Луцьке вище професійне
училище», 43017, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Бенделіані, 3, тел. (0332) 26-06-29

Частина приміщення
гуртожитку

найменування

02540048.1.ЯАДУИА003 43017, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Бенделіані, 3

5,0

14 520,00

2 роки 364 дні

Розміщення автоматизованого
вимірювального комплексу

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, 808,
РВ ФДМУ по Волинській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди
орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

1

Міністерство охорони здоров’я України

2

Міністерство освіти і
науки України
Державна пенітенціарна служба України

3
4

Міністерство внутрішніх справ України

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна максимально
загальна
найменування
місцезнаходження
мета використання
за незалежною можливий
площа, м2
оцінкою, грн строк оренди
14280948, Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 7 Мі- Нежитлові вбудовані при- Інформація відсутня м. Павлоград,
161,2
674 984,00 2 роки 11 мі- Розміщення: суб’єкта господарювання, що діє на основі приватної
ністерства охорони здоров’я України», м. Павлоград, вул. Нова, 1а
міщення
вул. Нова, 1а
сяців
власності і проводить господарську діяльність з медичної практики,
на площі 116,9 м2 постійно та на площі 33,9 м2 – погодинно;
магазину з продажу непродовольчих товарів на площі 10,4 м2
02070758, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», 49005, Частина нежитлового
02070758.1.ИАШГСР004 м. Дніпропетровськ,
2,5
23 819,00
1 рік
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслугом. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 8, тел.: (0562)47-46-70, 47-33-16
вбудованого приміщення
просп. Гагаріна, 35
вування населення (розміщення пральної машини самообслуговування)
08562909, Дніпропетровська виправна колонія управління державної пенітенціарної Частина нежитлового
Інформація відсутня м. Дніпропетровськ,
2,0
19 894,00
2 роки
Розміщення фінансової установи (банкомат)
служби України у Дніпропетровській області (№ 89), 49102, м. Дніпропетровськ,
вбудованого приміщення
вул. Будьонного, 1а
11 місяців
вул. Будьонного, 1а, тел.: (056)375-28-75, 375-28-76
8571446, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, м. Дніпро- Частина нежитлового
Інформація відсутня м. Дніпропетровськ,
4,0
63 494,00
2 роки 11 З метою розміщення банкомата
петровськ, просп. Гагаріна, 26, тел. (0562) 46-32-36
вбудованого приміщення
просп. Гагаріна, 26
місяців
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

реєстровий номер
майна

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

ЖИТОМИРСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Житомирській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

1 Державна служба статистики України
2 Державна казначейська
служба України
3 Державна казначейська
служба України

02360412, Головне управління статистики у Житомирській області, м. Житомир,
вул. Я. Гамарника, 6а, тел. 22-47-56
37937308, Управління Державної казначейської служби України в Олевському районі
Житомирської області
37909251, Коростенське управління Державної казначейської служби України Житомирської області, м. Коростень, вул. Сосновського, 36а, тел. (0412) 4-30-11

Нежитлові підвальні приміщення в будівлі (літ. А)
Нежитлові приміщення на
1-му поверсі будівлі (літ. А)
Нежитлові приміщення на
1-му поверсі будівлі

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлиплоща, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн вий строк оренди
м. Житомир,
106,4
304 151,00
До 3 років
вул. Я. Гамарника, 6а
37937308.1.АААГБГ671 м. Олевськ, вул. Во8,0
12 600,00
2 роки 364 дні
лодимирська, 5
37909251.1.АААГБГ678 м. Коростень, вул. Со68,1
207 024,00
2 роки 364 дні
сновського, 36а
реєстровий номер
майна
АААДЕЕ887

місцезнаходження

мета використання
Розміщення фізкультурно-спортивного
закладу (організація занять спортом)
Офіс
Розміщення магазину автозапчастин

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів 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 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».

№ 31 (947)

18 квітня 2016 року

8
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Івано-Франківській 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)

найменування

1 Міністерство осві- 2070855, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і
ти і науки України газу, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (03422) 4-22-64

Нежитлові приміщення на першому
поверсі в будівлі гуртожитку № 7

2 Міністерство осві- 02125266, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефани- Приміщення на четвертому поверсі
ти і науки України ка, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, тел. (0342) 59-60-67
будівлі Інституту природничих наук

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можлиреєстровий номер майна
місцезнаходження
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
02070855.1.ИМГДНЯ031 м. Івано-Франківськ,
72,5
447 615,00
2 роки 11 місяців
вул.Набережна ім. Василя Стефаника, 30
02125266.2.ПИЛРПФ126 м. Івано-Франківськ,
77,2
437 801,00
2 роки 6 місяців
вул. Галицька, 201б

3 Міністерство осві- 38546627, Івано-Франківський коледж фізичного виховання Національного
Приміщення на першому поверсі нати і науки України університету фізичного виховання і спорту України, м. Івано-Франківськ, вул. вчального корпусу
Гетьмана Мазепи, 142а, тел. (0342) 53-93-60

02928433.2.АААДЕА853

м. Івано-Франківськ,
вул. Гетьмана Мазепи,
142а

102,3

647 309,00

2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи, у навчальному
закладі
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи, у навчальному
закладі
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи, у навчальному
закладі

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, РВ ФДМУ по ІваноФранківській області, відділ оренди, тел./факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурси на право оренди об’єктів відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

КИЇВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Київській області про намір передати в оренду об’єкти державної власності, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство
ДП «Міжнародний аеропорт
інфраструктури «Бориспіль» (20572069)
України
2 Міністерство
ДП «Міжнародний аеропорт
інфраструктури «Бориспіль» (20572069)
України

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Частина приміщення № 14 на першому поверсі опалювально20572069.4.НЛТНПД004; Київська обл., м. Бо418,5;
3 287 000,00
2 роки
виробничої котельні (інв. № 741);
риспіль, Аеропорт
частина твердого покриття об’єкта «Автодороги і площадки» (інв. № 47449) 20572069.442.НЛТНПД447
45,0
81 200,00
Приміщення № 7 на першому поверсі пасажирського термінала «D»
20572069.1435.НЛТНПД1884 Київська обл., м. Бо3,6
303 000,00
1 рік
(інв. № 47578)
риспіль, Аеропорт
найменування

реєстровий номер майна

мета використання
Згідно з додатком 2 до Методики розрахунку орендної
плати за державне майно та пропорції її розподілу,
орендна ставка за яким дорівнює або є більшою за 15 %
Згідно з додатком 2 до Методики розрахунку орендної
плати за державне майно та пропорції її розподілу,
орендна ставка за яким дорівнює або є більшою за 15 %

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

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

Назва органу
управління

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

1 Міністерство осві- 02071010, Національний університи і науки України тет «Львівська політехніка», 79013,
м. Львів, вул. С. Бандери, 12,
тел. (032) 258-27-58

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за незамаксимально можливий
місцезнаходження
майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
02071010.5ЦЛЯЮСЕ044. м. Львів, вул. Митропо7,9
124 200,00
2 роки 364 дні
лита Андрея, 5
станом на 31.01.2016

найменування
Вбудоване нежитлове приміщення на другому поверсі
навчального корпусу № 4 НУ
«Львівська політехніка»

мета використання
Розміщення: 2,5 м2 – ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання; 1,9 м2 – торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів (канцтоварів); 3,5 м2 – надання комп’ютерних послуг та брошувально-політурна діяльність
(інше використання нерухомого майна)

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

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

Назва органу
управління

1 Міністерство оборони
України

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
30726539.1.АААЖЛА300 м. Миколаїв, вул. Ар449,8
925 299,00
2 роки 364 дні
Для розміщення приватного навчального
тилерійська, 6
закладу

найменування

30726539, Державне підприємство «УКРКОНВЕРСБУД», 04050, м. Київ,
вул. Мельникова, буд. 81, корп. 20, тел. (044) 483-46-91

реєстровий номер майна

Нежитлові вбудовані приміщення першого
поверху адмінбудівлі

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

ОДЕСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Одеській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можнайменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство інфра- 01125672, Державне підприємство «Іллічівський морський торговель- Нежитлове приміщення другого поверху
01125672.2.РАЯИЮК1244 Одеська обл., м. Іллічівськ,
13,2
114 038,00
1 рік
Розміщення офісного приміщення
структури України
ний порт», 68001, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Праці, 6, тел. (04868) адміністративно-побутової будівлі
с. Бурлача Балка, вул. Пів9-40-26
нічна, 4
2 Міністерство інфра- 01125614, Державна судноплавна компанія «Чорноморське морське
Нежитлові приміщення № 4, 5 окремо сто–
м. Одеса, вул. Приморська, 3
58,6
225 255,00
1 рік
Побутове обслуговування населення
структури України
пароплавство», 65026, м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 1, тел. (0482)
ячої одноповерхової будівлі літ. «Г»
(надання послуг з газифікації за ін34-80-29
дивідуальним замовленням)

№
з/п

Назва органу
управління

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

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

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

Назва органу
управління

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

найменування

1 Міністерство інфра- 22981300, Сумська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»,
структури України 40003, м. Суми, пл. Привокзальна, 5, тел.: (0542) 78-05-03, 77-52-49

Нежитлове
приміщення

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можливий
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн.
строк оренди
21560045.1900.АААЖЕИ079 Сумська обл., смт Велика Писарівка,
14,6
19 630,00
1 рік
Розміщення магазину
вул. Грайворонська, 11
станом на 31.01.2016
непродовольчих товарів
реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській 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».

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Тернопільській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
з/п

Назва органу управління

1 Заліщицька районна державна
адміністрація Тернопільської
області
2 РВ ФДМУ по Тернопільській
області

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

вартість майна за максимально
загальна
мета використання
незалежною оцін- можливий
площа, м2
кою без ПДВ, грн строк оренди
Частина нежитлових приміщень першого поверху (по- 04058232.1.АААДЖИ038 Тернопільська обл., Заліщицький
110,9
226 520,00
2 роки
Здійснення роздрібної торгівзиції 1-4, 1-5, 1-13, 1-14) будівлі банку літ. «А»
р-н, смт Товсте, вул. Українська, 60
6 місяців лі промисловими товарами
найменування

реєстровий номер
майна

місцезнаходження

04058232, Заліщицька районна державна адміністрація, 48600,
Тернопільська обл., м. Заліщики, вул. С. Бандери, 15б, тел. (03554)
2-26-94
30917266, Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідаль- Гідротехнічні споруди ставка площею 9,7275 га, що 5398125.12.ААББВЕ193 Тернопільська обл., Кременецьністю «Ранок», 47042, Тернопільська обл., Кременецький р-н, с. Горин- не увійшли до статутного капіталу КСП «Агрофірма
кий р-н, с. Кушлин
ка, тел.: (03546) 5-55-35, 5-55-43
«Явір», але передані на баланс СТОВ «Ранок»

–

99 990,00

2 роки
11 місяців

Організація аматорського
лову риби

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернівецькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу управління
з/п

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

1 Міністерство інфраструк- 01189689, Чернівецька дирекція УДППЗ «Укрпошта», 58002, м. Чернівці,
тури України
вул. Поштова, 6, тел.: (0372) 55-29-32, факс 51-54-67

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можливий
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
строк оренди
Частина вбудованого приміщення (2-20) пер- 21560045.2600.АААЖЕЛ190 м. Чернівці, вул. По3,5
42 104,00
1 рік
Розміщення банкомата
шого поверху будівлі (літ. А)
штова, 6

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ ФДМУ по Чернівецькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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