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Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437
На виконання п. 3 розпорядження Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2011 р. №  589-р «Про схвалення Концепції створення
Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої
влади» з метою оперативного реагування на пропозиції та заува
ження громадян та їх об’єднань, для надання відповідей та роз’яс
нень 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

20 квітня 2016 р.

офіційне видання Фонду
державного майна України

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

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта приватизації
державної власності – єдиного майнового комплексу
«Коломийський експериментальний завод програмованих
радіоелектронних учбових терміналів «ПРУТ»
Назва об’єкта: державне підприємство «Коломийський експериментальний завод програмованих радіоелектронних учбових терміналів «ПРУТ».
Код за ЄДРПОУ 05714922.
Місцезнаходження об’єкта: 78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Валова, 48.
Види діяльності об’єкта: виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі; виробництво кухонних меблів; виробництво матраців;
виробництво інших меблів; виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій.
Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять: корпус А, двоповерхова цегляна будівля з мезоніном загальною площею 3 581,4 м2; корпус Б, одноповерхова цегляна будівля з мезоніном площею 4 095,4 м2;
інженерно-побутовий корпус – триповерхова цегляна будівля площею
2 571,7 м2; інженерний корпус з їдальнею – чотириповерхова цегляна
будівля площею 3 277,1 м2; цех допоміжних служб – одноповерхова
цегляна будівля площею 1 325,2 м2; склад-ангар – металева споруда
арочного типу площею 321 м2; насосна станція – одноповерхова цегляна будівля площею 87,2 м2; кузня – одноповерхова цегляна будівля площею 101,1 м2. До будівель підведені всі необхідні інженерні комунікації,
які частково пошкоджені. Технічний стан будівель незадовільний. Внаслідок значного пошкодження покрівлі (інженерний корпус з їдальнею)
замокають стіни, підлога, відшаровується штукатурка, стіни пошкоджені
грибком. Транспортні засоби (9 од.) перебувають у незадовільному стані
(експлуатувались понад 20 років) та потребують капітального ремонту.
Машини та обладнання, інструменти, прилади, інвентар (580 од.) – частково розкомплектовані, морально та фізично застарілі.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа земельної ділянки – 1,935 га; кадастровий номер 2610600000:25:001:0042; категорія
земель: землі промисловості; цільове призначення: для розміщення
та експлуатації основних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Земельна ділянка перебуває в задовільному стані, на ділянці розташовані виробничі
споруди, прокладені асфальтовані дороги.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди та скиди
забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, різні відходи на території підприємства не утворюються і не
зберігаються. 23.08.2011 Полтавський регіональний науково-технічний
центр стандартизації, метрології та сертифікації видав сертифікат на
систему екологічного керування, який дійсний до 22.08.2016.
Основні показники діяльності підприємства: з лютого 2013 року
підприємство не здійснює виробничу діяльність. Станом на 31.01.2016
кредиторська заборгованість становить 2 352,97 тис. грн (у т. ч.: із заробітної плати – 339,64 тис. грн, прибутковий податок – 177,88 тис.
грн, єдиний соціальний внесок – 336,46 тис. грн, земельний податок –
104,16 тис. грн, інші податки – 77,25 тис. грн, інші кредитори – 1 317,58
тис. грн). У ході виконання рішень судів на майно підприємства накладено арешт. Рентабельність за останні 3 роки: 2013 рік: – 5,31 %, 2014
рік: – 6,82 %, 2015 рік: – 16,96 %. У зв’язку з несплатою підприємством
коштів, що визначені кредиторською заборгованістю, відкриті виконавчі
провадження щодо примусового стягнення коштів.
Статутний капітал становить 4 273,00 тис.грн.
Кількість та склад робочих місць: 16 осіб, у т. ч.: 4 – адміністративноуправлінський персонал, 12 – працівники.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ –
14 635 941 грн, ПДВ – 2 927 188 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  –
17 563 129 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Збереження основних видів діяльності підприємства, а саме: виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі; виробництво інших
меблів протягом 3 років з дня підписання договору купівлі-продажу.
2. Збереження чисельності працюючих у кількості не менше 16 осіб
протягом 3 років з дня підписання договору купівлі-продажу.
3. Недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи
покупця або уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на
підставі пункту 6 статті 40 Кодексу Законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 і статті 41 Кодексу Законів про
працю України) протягом 6 місяців від дня переходу до покупця права
власності на об’єкт.
4. Новий власник стає правонаступником прав і обов’язків підприємства.
5. Погашення простроченої кредиторської заборгованості підприємства: заборгованості із заробітної плати, зобов’язань перед бюджетом і Пенсійним фондом України протягом 2 місяців з дня підписання
договору купівлі-продажу; іншої заборгованості – протягом 6 місяців
з дня підписання договору купівлі-продажу.
6. Подальше використання земельної ділянки здійснювати відповідно
до цільового призначення згідно з чинним законодавством України.
7. У встановленому чинним законодавством порядку забезпечити
проведення державної реєстрації припинення державного підприємства Коломийський експериментальний завод програмованих радіоелектронних учбових терміналів «ПРУТ» протягом 1 року з дня підписання
договору купівлі-продажу.
8. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України
«Про охорону навколишнього природного середовища».
9. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта
приватизації в період чинності зобов’язань здійснюється за погодженням з державним органом приватизації із забезпеченням збереження
для нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37180500900001
в Головне управління Державної казначейської служби України (ГУ

ДКСУ) в Івано-Франківській області, одержувач – РВ ФДМУ по ІваноФранківській області, код 13660726, МФО 836014.
Грошові кошти в розмірі 175 631,29 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, перераховуються на р/р № 37311072006415,
МФО 820172 в Державну казначейську службу України (ДКСУ), одержувач – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, код 13660726.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею
«Перспектива-Коммодіті» 16 травня 2016 року, 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 вимог 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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заява на участь в
аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються
в електронному вигляді до Товарної біржі «Перспектива-Коммодіті»
на електронну адресу: e-commodity.fbp.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу Товарної біржі «Перспектива-Коммодіті» (м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30) 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.
Кінцевий термін подання заяв на участь в аукціоні – 12 травня 2016
року.
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 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 %
(одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Ознайомитися з об’єктом можна у робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати на Товарной біржі «Пер
спектива-Коммодіті» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30,
тел.: (056) 373-95-89, 373-97-82, або в РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48,
тел.: (0342) 55-31-40, 75-23-67.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
1. Назва об’єкта: нежитлова будівля колишньої їдальні.
Адреса об’єкта: 38100, Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Котовського, 11.
Балансоутримувач: ПАТ «АТП-15339», код за ЄДРПОУ 03118268.
Адреса балансоутримувача: 38100, Полтавська обл., м. Зіньків,
вул. Котовського, 11.
Відомості про об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля колишньої
їдальні. Фундамент цегляний; стіни та перегородки цегляні; перекриття
дерев’яне; покрівля – шифер; підлога – плитка; комунікації: електропостачання, водопостачання, каналізація, опалення відсутні. Загальна площа – 202,9 м2. Рік побутови –1981. Об’єкт розташований в середній зоні
м. Зіньків, на території ПАТ «АТП-15339». Стан будівлі задовільний.
Відомості про земельну ділянку: нежитлова будівля розташована в
межах земельної ділянки ПАТ «АТП-15339» площею 2,54 га, що посвідчується актом на право постійного користування земельною ділянкою.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 146 766,67 грн, ПДВ – 29 353,33 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 176 120,00 грн.
Грошові кошти у розмірі 17 612,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській
області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: Держказначейська
служба України, МФО 820172, р/р № 37318055009476.
2. Назва об’єкта: гаражі літ. АВ.
Адреса об’єкта: 36007, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 26/1.
Балансоутримувач: ПАТ «Демітекс», код за ЄДРПОУ 14299824.
Адреса балансоутримувача: 36007, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 26/1.
Відомості про об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля гаражів
площею 271,5 м2 за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова,
26/1. Фундамент бетонний, стіни і перегородки цегляні, перекриття –
з/б плити; покрівля рулонна; підлога бетонна; інженерні комунікації
відсутні. Загальний стан задовільний, потребує ремонту. Об’єкт розташований на огороженній території ПАТ «Демітекс».
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований в межах
орендованої земельної ділянки площею 16,3570 га, яка перебуває в
користуванні на правах оренди. Кадастровий номер земельної ділянки
5310136400:10:001:0268.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 73 941,67 грн, ПДВ – 14 788,33 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 88 730,00 грн.
Грошові кошти у розмірі 8 873,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській
області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: Держказначейська
служба України, МФО 820172, р/р № 37318055009476.
3. Назва об’єкта: нежитлові приміщення (магазин «Наталі») загальною площею 219,4 м2.
Адреса об’єкта: 37673, Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Петрівці, вул. Першотравнева, 37.
Балансоутримувач: ТОВ Агрофірма «Миргородська» (код
за ЄДРПОУ 36805165).
Адреса балансоутримувача: 37673, Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Петрівці, вул. Радянська, 16.
Відомості про об’єкт: об’єкт приватизації являє собою прибудоване
приміщення в одноповерховому будинку, розташованому в центральній
частині с. Петрівці. Склад приміщень: тамбур, магазин, комора, котельня, магазин. Стан внутрішнього оздоблення приміщень задовільний,
підлога – плитка, стіни – шпалери, дверні та віконні прорізи дерев’яні,
наявні опалення та електрика.
Площа об’єкта приватизації – 219,4 м2, частина приміщень використовується для торгівлі продтоварами та промтоварами.
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Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 69 308,33 грн, ПДВ – 13 861,67 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 83 170,00 грн.
Грошові кошти у розмірі 8 317,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській
області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: Держказначейська
служба України, МФО 820172, р/р № 37318055009476.
Умови продажу об’єктів:
в установлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу об’єкта приватизації; в установлений договором купівлі-продажу
строк прийняти об’єкт приватизації; подальше використання об’єкта покупець вирішує самостійно; питання користування земельною ділянкою
покупець об’єкта вирішує самостійно в межах чинного законодавства
після набуття права власності на об’єкт; не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної ціни продажу; надавати продавцю матеріали,
відомості, документи щодо виконання умов договору; обов’язки покупця,
передбачені договором, зберігають свою дію для осіб, які придбають
об’єкт приватизації, у разі його подальшого відчуження протягом строку
дії таких зобов’язань; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника всіх зобов’язань
по договору, виключно за згодою державного органу приватизації, який
здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується
ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий
власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня
переходу до нього права власності на об’єкт приватизації подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його
право власності; договори про подальше відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають
нотаріальному посвідченню; відсутність погодження державним органом
приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою
для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.
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 09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній
формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998
за № 400/2840 (зі змінами).
Плата за об’єкти приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбані об’єкти приватизації вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015,
банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області, МФО 831019, р/р
№ 37185500900001.

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

ВОЛИНСЬКА область
ІHФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва державної власності
Назва об’єкта: двоповерховий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: Волинська обл., м. Нововолинськ,
вул. Львівська, 10.
Балансоутримувач: ДП «Нововолинський ремонтно-механічний
завод».
Відомості про об’єкт: незавершене будівництво двоповерхового
будинку, будівельна готовність на момент обстеження – 45 %, площа забудови – 261,2 м2. Будівля розташована в периферійній частині
м. Нововолинська. Забудова оточуючої території представлена житловою та комерційною забудовою. Під’їзд до об’єкта здійснюється з
вулиці з асфальтовим покриттям.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 325 910,00 грн (триста
двадцять п’ять тисяч дев’ятсот десять гривень 00 копійок), ПДВ – 65 182,00
грн (шістдесят п’ять тисяч сто вісімдесят дві гривні 00 копійок).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 391 092,00 грн
(триста дев’яносто одна тисяча дев’яносто дві гривні 00 копійок).
Умови продажу:
подальше використання об’єкта приватизації покупець вирішує
самостійно; завершення будівництва об’єкта незавершеного будівництва протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передання
об’єкта; питання землекористування новий власник вирішує відповід-

Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею
«Українська міжрегіональна спеціалізована» (http://uisce.com.
ua) 10 травня 2016 року. Час початку аукціону (внесення цінових
пропозицій) – 10.30, час закінчення аукціону (внесення цінових
пропозицій) – 12.00.
Заява на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді
на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»:
http://uisce.com.ua.
Термін приймання заяв – до 6 травня 2016 року включно.
Ознайомитися з об’єктами приватизації можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській
області за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 409, 418,
тел.: (0532) 56-35-55, 2-24-86.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: індивідуально визначене майно – кран автомобільний (КС-4561) К-162 на базі шасі КрАЗ-257, державний № АА 8416
ВМ, інв. № 8457.
Місцезнаходження об’єкта: 01013, м. Київ, вул. Барембойма, 8.
Балансоутримувач: Мостозагін № 2 ПАТ «Мостобуд», код за ЄДРПОУ
01386303, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Барембойма, 8.
Відомості про об’єкт: кран автомобільний (КС-4561) К-162 на базі
шасі КрАЗ-257, державний номер АА 8416 ВМ, інвентарний № 8457,
не увійшов до статутного капіталу ПАТ «Мостобуд» та перебуває на
балансі Мостозагону № 2.
Кран КС-4561 – найбільш потужний вітчизняний автомобільний кран
максимальною вантажопідйомністю 16 т на основній стрілі, оснащений
основною стрілою завдовжки 10,0 м, подовженими – 14,0, 18,0 і 22,0
мм, з гуськом 5,0 м. Веж-стріловим обладнанням не оснащується.
Базове шасі автомобіля КрАЗ-257К1 або КрАЗ -250. Силова установка – генератор ЕСС5-82-4У2. Привід крана електричний від власної
установки або від зовнішньої мережі. Привід механізмів індивідуальний
від електродвигуна. Система управління робочими рухами контролера
дозволяє поєднувати підйом (опускання) гака або стріли з обертанням
поворотної платформи. Швидкості робочих рухів регулюються підключенням опорів в ланцюзі роторів і зміною частоти струму генератора.
Кран має гідравлічні виносні опори і може працювати на виносних
опорах, без виносних опор, може пересуватися з вантажем на гаку не
більше 4,4 т на основній стрілі зі швидкістю до 5 км/год. Пересування з
вантажем дозволено тільки при розташуванні стріли по осі крана в сторону заднього моста. Кабіна управління в зимовий час опалюється електрообігрівачем. Характеристика КТЗ: № шасі 325204014408/4407G,
маса без навантаження – 20 000, повна маса – 20000, об’єм двигуна –
14 860,0 см3, пробіг – 253 461,0 км.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 90 673,20 грн, ПДВ – 18 134,64 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  –
108 807,84 грн.
Гарантійний внесок без ПДВ (грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни продажу об’єкта) – 10 880,78 грн.
Умови продажу:
засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України;
подальше використання автокрана визначає покупець; переможець
аукціону (покупець) виплачує Товарній біржі «Універсальна товарносировинна біржа» за проведення аукціону витрати у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта з урахуванням ПДВ.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»), кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації та ПДВ вносяться
на р/р № 37184501900001 в ГУДКСУ у м. Києві, МФО 820019, код за
ЄДРПОУ 19030825, одержувач – РВ ФДМУ по м. Києву.
Гарантійний внесок у сумі 10 880,78 грн без ПДВ вноситься на р/р
№ 37317007000034 в ГУДКСУ у м. Києві, МФО 820019, код за ЄДРПОУ
19030825, одержувач – РВ ФДМУ по м. Києву.
Кінцевий термін приймання заяв – 12 травня 2016 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею
«Універсальна товарно-сировинна біржа» 16 травня 2016 року.
Час початку аукціону – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 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 25.09.2015 за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяви, подаються в електронному вигляді на електронний ресурс
Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» https://www.
utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані направити на адресу Товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська,
(Воровського), 51, офіс 11) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в
аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: 01013, м. Київ, вул. Барембойма, 8 у робочі дні та години.
Отримати додаткову інформацію можна в РВ ФДМУ по м. Києву,
адреса: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 331, тел. 281-00-35 у робочі дні та години.

но до чинного законодавства України після набуття права власності на
об’єкт; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середо
вища, забезпечувати дотримання санітарних, екологічних норм та техніки безпеки під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта; подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період
чинності умов договору купівлі-продажу здійснювати після повної сплати ціни продажу виключно за погодженням з органом приватизації, який
здійснює контроль за їх виконанням, із забезпеченням переходу до
нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент
такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу; переможцю аукціону після
підписання акта приймання-передання об’єкта приватизації згідно з чинним законодавством України самостійно здійснити заходи щодо переоформлення права на об’єкт приватизації та його державної реєстрації;
на вимогу представника органу приватизації покупець зобов’язаний до
моменту підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу надавати продавцю необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви – 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення
платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області за реєстрацію заяви.
Грошові кошти у сумі 39 109,20 грн (тридцять дев’ять тисяч сто
дев’ять гривень 20 копійок), що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37315048004566 РВ ФДМУ по Волинській
області в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: грошові кошти в розмірі 10 % початкової ціни об’єкта
за участь в аукціоні для РВ ФДМУ по Волинській області.
Розрахунки за придбаний об’єкт здійснюються грошовими коштами на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області в ГУ
ДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870.
Призначення платежу: кошти за придбаний об’єкт для РВ ФДМУ по
Волинській області.

Кінцевий термін прийманя заяв для участі в аукціоні – 12 травня
2016 року до 17.15
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською
універсальною біржею 16 травня 2016 року. Час початку аукціону – 10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації
на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу auk@uub.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані направити на адресу Української універсальної
біржі (01054, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55, офіс 413) оригінали
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази
надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній
формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації,
та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 %
(одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування та отримати додаткову інформацію в РВ ФДМУ по Волинській області в робочі дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00 за адресою:
43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел. 24-00-57.

м. КИЇВ

КОНКУРСИ З відбору розробників документації із землеустрою
КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
для підготовки до продажу земельної ділянки
державної власності, на якій розташований
об’єкт, що підлягає приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єктів приватизації разом із
земельними ділянками (погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення меж земельних ділянок межовими знаками; проведення робіт з присвоєння
кадастрових номерів земельним ділянкам; підготовка інших матеріалів
та документів, необхідних для продажу земельних ділянок).
Об’єкт № 1: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт
незавершеного будівництва – будинок культури, що перебуває на
балансі ВАТ «Кодрянський склозавод», за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, смт Кодра. Орієнтовний розмір земельної ділянки –
0,450 га. Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ
«Про включення до переліку об’єктів, які підлягають приватизації» від
13 січня 1998 року № 30.
Об’єкт № 2: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – середня школа, що перебуває на балансі Департаменту капітального будівництва Київської ОДА, за адресою: Київська обл., смт Ставище. Орієнтовний розмір земельної
ділянки – 1,000 га. Підстава для замовлення робіт із землеустрою:
наказ ФДМУ «Про включення до переліку об’єктів, які підлягають приватизації» від 6 листопада 2007 року № 1749.
Об’єкт № 3: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт
незавершеного будівництва – 63-квартирний житловий будинок,
що перебуває на балансі Департаменту капітального будівництва Київської ОДА, за адресою: Київська обл., смт Ставище. Орієнтовний
розмір земельної ділянки – 0,250 га. Підстава для замовлення робіт
із землеустрою: наказ ФДМУ «Про включення до переліку об’єктів, які
підлягають приватизації» від 11 квітня 2001 року № 608.
Об’єкт № 4: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – 52-квартирний житловий будинок,
що перебуває на балансі ВАТ «Племінний завод «Дзвінкове», за адресою:
Київська обл., Васильківський р-н, с. Плесецьке, вул. Васильківська, 159.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,300 га. Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ «Про включення до переліку
об’єктів, які підлягають приватизації» від 8 жовтня 2003 року № 1773.
Об’єкт № 5: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності групи А – будівля лазні площею 188,2 м2, що перебуває на балансі ВАТ «Племінний завод «Дзвінкове», за адресою:
Київська обл., Васильківський р-н, с. Плесецьке, вул. Варовицького, 10.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,100 га. Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ «Про включення до переліку
об’єктів, які підлягають приватизації» від 4 червня 2008 року № 775.
Об’єкт № 6: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – Дослідний завод Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук
України за адресою: Київська обл., м. Бровари, промвузол. Орієнтов-
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ний розмір земельної ділянки – 10,600 га. Підстава для замовлення
робіт із землеустрою: наказ ФДМУ «Про включення до переліку об’єктів,
які підлягають приватизації» від 14 березня 2001 року № 405.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по
Київській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на
якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта
та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні
документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною
пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою
(відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011
№ 1420); 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 щодо досвіду роботи претендента, кваліфікації та досвіду роботи фахівців, які залучаються ним до виконання робіт
із землеустрою, завірена претендентом; 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.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, що містяться
в конверті, до відділу забезпечення документообігу РВ ФДМУ по Київській області до 13.05.2016 (включно) за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, 6-й поверх, каб. 613.
Конкурс відбудеться 19.05.2016 о 10.30 в РВ ФДМУ по Київській області за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15.
Телефон для довідок 200-25-40.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки
до продажу земельних ділянок державної власності,
на яких розташовані об’єкти незавершеного
будівництва, що підлягають приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою; погодження та затвердження документації із зем-

леустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку
державної експертизи документації із землеустрою (у разі необхідності
її проведення); отримання витягу з Державного земельного кадастру
про земельну ділянку; підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки.
Дані про об’єкти землеустрою:
1. Виконувана робота (завдання): виготовлення документації із
землеустрою, правовстановлюючих документів на земельну ділянку
з метою її продажу.
Підстава для виконання роботи: наказ РВ ФДМУ по м. Києву від
17.08.2009 № 661.
Документи, що підтверджують права на користування земельною
ділянкою, – відсутні.
Форма власності – державна.
Цільове призначення – землі іншої комерційної діяльності. Розмір земельної ділянки – 6 822,33 м2. Наявні обмеження – не визначені.
Земельні сервітути (зокрема об’єктів цивільної оборони тощо): не
визначені.
Об’єкт (об’єкти), розташований (розташовані) на земельній
ділянці – об’єкт незавершеного будівництва – розширення виробничої бази.
Балансоутримувач – відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки (підприємства, господарського
товариства): 03142, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 36в.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): 03142, м. Київ,
бульв. Академіка Вернадського, 36в (Святошинський р-н м. Києва).
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
2. Виконувана робота (завдання): виготовлення документації із
землеустрою, правовстановлюючих документів на земельну ділянку
з метою її продажу.
Підстава для виконання роботи: наказ РВ ФДМУ по м. Києву від
17.08.2009 № 661.
Документи, що підтверджують права на користування земельною
ділянкою, – відсутні.
Форма власності – державна.
Цільове призначення – землі іншої комерційної діяльності. Розмір земельної ділянки – 0,0838 га. Наявні обмеження – не визначені. Земельні
сервітути (зокрема об’єктів цивільної оборони тощо): не визначені.
Об’єкт (об’єкти), розташований (розташовані) на земельній ділянці, – об’єкт незавершеного будівництва – кафе на 50 місць.
Балансоутримувач – відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки (підприємства, господарського
товариства): 02092, м. Київ, вул. Сергія Лазо, 5б.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): 02092, м. Київ,
вул. Сергія Лазо, 5б (Дніпровський р-н м. Києва).
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Конкурс відбудеться 19 травня 2016 р. о 15.00 в РВ ФДМУ
по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для
довідок 281-00-32.
Документи приймаються до 12.30 16 травня 2016 р. за адресою:
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-32.
На конверті потрібно зробити відмітку: «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою, який відбудеться 19 травня 2016 р.».
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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 (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців
робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011
№ 1420); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у
Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про
це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента –
юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність

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

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
для підготовки до продажу земельної ділянки
державної власності, на якій розташований об’єкт,
що підлягає приватизації, що відбувся 12.04.2016
За підсумками конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – школа (60323, Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Слобода), переможцем визнано Спільне підприємство
«Західно-Український Експертно-Консультативний Центр» (м. Чернівці,
вул. Головна, 119).

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 державного підприємства «Дослідний завод «Хвиля». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: державне підприємство «Дослідний
завод «Хвиля». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Наукова, 7,
м. Львів, 79060; м. Новий Яричів, Камяно-Бузький р-н, Львівська обл.;
тел.: (0322) 95-83-30; тел./факс: (0322) 95-83-40. Мета проведення
оцінки: приватизація шляхом продажу єдиного майнового комплексу
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) державного підприємства «Дослідний завод «Хвиля»: проектування та монтаж систем керування технологічними процесами; виробництво електророзподільчої
та контрольної апаратури; виробництво контрольно-вимірювальних
приладів; виробництво підіймально-транспортного устаткування; виробництво інших виробів з пластмас.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком державного підприємства «Дослідний завод «Хвиля», од.: до 5,0 тис., зокрема: будівлі
та споруди – 50 шт. (23 од. – у м. Львові; 27 од. – у м. Новий Яричів);
транспортні засоби, обладнання, устаткування.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу), тис. грн.: 17 784,00.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгостроко-

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки № 1: нежитлове приміщення площею 15,7 м2 на
7-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Я. Гамарника, 6а. Балансоутримувач:
Головне управління статистики у Житомирській області (м. Житомир,
вул. Я. Гамарника, 6а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.04.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «КМА».
 Об’єкт оцінки № 2: частина нежитлового приміщення площею
3,0 м2 відділення зв’язку № 2 (літ. А). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 69/2. Балансоутримувач:
Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата
оцінки: 30.04.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Фінод».
 Об’єкт оцінки № 3: частина нежитлового приміщення площею
17,0 м2 відділення зв’язку № 2 (літ. А). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 69/2. Балансоутримувач:
Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата
оцінки: 30.04.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Галазовська Л. С.
 Об’єкт оцінки № 4: нежитлові приміщення площею 40,8 м2 будівлі санчастини (літ. М-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська
обл., м. Бердичів, вул. Низгірецька, 1. Балансоутримувач: Бердичівська виправна колонія Управління Державної пенітенціарної служби України в Житомирській області (№ 70) (Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Низгірецька, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата
оцінки: 30.04.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області;
платник робіт з оцінки – ФОП Голоднюк В. П.
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності –
суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 15 січня 2016 року за № 60/28190, яка складається з підтвердних
документів та конкурсної пропозиції претендента, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою
(додаток 3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 2 до Положення) разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення)
(за наявності); пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не більше
5 календарних днів), запечатану в окремому конверті.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір
конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до сектору
організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Житомирській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) до 17.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20 (тел. для довідок
42-04-18).

ЗАКАРПАТСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: гірничий об’єкт (кар’єр «Центральний»)
інв. № 47, який не увійшов до статутного капіталу ПАТ «Хустський кар’єр»
в процесі приватизації та перебуває на його балансі. Місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Рокосово, вул. Промзона,
1. Балансоутримувач: ПАТ «Хустський кар’єр» (тел. (3803142) 5-21-21).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.
Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт
з оцінки: ПАТ «Хустський кар’єр». Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.04.2016.

№ 32 (948)

вих фінансових інвестицій станом на 31.12.2015, тис. грн: основних засобів – 9 826,00; незавершених капітальних інвестицій – 1 969,00.
Кількість земельних ділянок: 2.
Розмір земельних ділянок, усього: 16,5964 га. Місце розташування земельних ділянок: у м. Львові, вул. Наукова, 7 – 3,2065 га; у м. Новий Яричів,
Кам’яно-Бузького району Львівської області – 13,3899 га. Цільове призначення земельних ділянок: обслуговування адміністративно-виробничих
будівель. Правовий режим земельних ділянок: право постійного користування. 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): 30.04.2016.
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 за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів,
майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти
інтелектуальної власності», а також спеціалізаціями: 2.1 «Оцінка цілісних
майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)» та 2.2
«Оцінка права 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, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: єдині (цілісні) майнові
комплекси у повному складі активів і зобов’язань; пакети акцій акціонерних товариств; частки в майні господарських товариств (крім
акціонерних товариств).
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 4 травня 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) 11 травня
2016 р. о 14.00.

 2. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди – виросний став
№ 1 (інвентарний № 140), виросний став № 2 (інвентарний № 141), виросний став № 8 (інвентарний № 142), виросний став № 5 (інвентарний
№ 143), виросний став № 6 (інвентарний № 144), мальковий став № 8
(інвентарний № 145), літньо-маточний став № 2 (інвентарний № 146),
зимовал № 1 (інвентарний № 147), зимовал № 2 (інвентарний № 148),
зимовал № 3 (інвентарний № 149), зимовал № 4 (інвентарний № 150),
зимовал № 5 (інвентарний № 151), зимовал № 6 (інвентарний № 152),
зимовал № 7 (інвентарний № 153), реабілітаційний став (інвентарний
№ 154), водозабір великий (інвентарний № 155), водозабір (інвентарний
№ 156), відвідний канал (інвентарний № 157). Місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., Хустський р-н., с. Боронява. Балансоутримувач: ДП
«Укрриба» (тел. (067) 312-25-78). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу:
zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Закарпатська рибоводна
станція». Балансова залишкова вартість основних засобів станом на
04.02.2016: 103 561,51 грн. Правовий режим земельної ділянки: право
постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.04.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 1-23) площею 12,6 м2 на першому поверсі адмінбудинку літ. А. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Свалява, вул. Старолюбовнянська,
2а. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні (користуванні) Свалявської об’єднаної державної
податкової інспекції Головного управління ДФС у Закарпатській області
(тел. (0233) 2-42-89). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpat_21@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Годя Марія Михайлівна. Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди рибницьких ставів Мокрий схил «Пістрялово» (інв. № 050), Мокрий схил «Форнаш»
(інв. № 051), Мокрий схил «Бабичка» (інв. № 052). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Залужжя, с. Форнош,
с. Пістрялово. Балансоутримувач: ДП «Укрриба» (тел. (067) 312-25-78).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ТДВ
«Закарпатський Рибокомбінат». Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.04.2016 (орієнтовна).
 5. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 20,0 м2 та частина
технічного поверху площею 20,0 м2 адмінбудинку. Місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Гойди, 11. Балансоутримувач:
Головне управління статистики у Закарпатьскій області (тел. (050) 317-90-01).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Елект
ронна адреса замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки:
ПрАТ «МТС Україна». Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 31.03.2016: 1 140,43 грн. Правовий режим земельної ділянки: право
постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки
станом на 19.01.2016: 898,38 грн/м2. 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 Фонду державного майна України
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка
об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі
земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема
у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і складається із:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також
терміну виконання робіт (у календарних днях). До уваги приймаються
пропозиції, в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5
календарних днів; документів щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).

Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу РВ ФДМУ
по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 17.00 27 квітня 2016 року.
Конкурсна документація подається на кожний об’єкт окремо. На конверті слід зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі
та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 5 травня 2016 року о 10.00 у РВ ФДМУ по
Закарпатській області за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька,
60, каб. 303. Телефон для довідок:(0312) 61-38-83.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації
 Назва об’єкта оцінки: очисні споруди біологічного очищення
фекальних стоків, у складі: насосна фекальних відходів, літ. Ф,
насосна фекальних відходів, літ. Р, установка БІО-25, № 4 (у тому
числі трубопроводи – 366,0 пог. м). Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ПАТ «Запоріжсантехмонтаж» (правонаступник – ВАТ «Запоріжсантехмонтаж»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 70424, Запорізька
обл., Запорізький р-н, с. Розумівка, територія бази відпочинку «Лісова поляна». Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні. Контактні телефони: відділ реформування власності (061)
226-07-75 (76), відділ оцінки (061) 226-07- 50 (66). Електронна адреса
РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Запорізькій області. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.04.2016.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності –
суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190, (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності,
виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки
та які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до ст.6 Закону України «Про оцінку земель». Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна
(звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок), повинні мати
відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Законом України «Про оцінку земель».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити
назву, адресу об’єкта оцінки та дату проведення конкурсу):
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення);
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; копії кваліфікаційних документів оцінювачів,
які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки
та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); інформація про
претендента (додаток 4 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення);
3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному
окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях .
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційнодокументального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. № 9) до 27.04.2016 (включно).
Конкурс відбудеться 05.05.2016 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги,
50, у каб. № 35.

20 квітня 2016 року
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Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Запорізькій області інформацію про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єкта приватизації, опубліковану у газеті «Відомості приватизації»
від 04.04.2016 № 27 (943), вважати недійсною.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Нежитлове приміщення загальною площею 93,3 м2 на першому поверсі будівлі, що обліковується на балансі Брошнівського професійного лісопромислового ліцею, за адресою: Івано-Франківська обл.,
Рожнятівський р-н, смт Брошнів-Осада, вул. Франка, 16а. Запланована
дата оцінки: 30.04.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП Лаврій Тарас Омелянович.
 2. Приміщення загальною площею 38,5 м2 на другому поверсі
Педагогічного інституту, що обліковується на балансі Прикарпатського
національного університету ім. Василя Стефаника, за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. С. Бандери, 1. Запланована дата оцінки: 30.04.2016.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – Повне товариство
виробничо-комерційна фірма «Білич і свобода».
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і 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 і підписання звіту про
оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075); документи, в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи
з оцінки майна; документи, що підтверджують право на виконання таких
робіт; інформація про претендента за встановленою формою (відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування,
перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів
(філій, дочірніх підприємств тощо), іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу; інформацію
про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом,
а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту
пр оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних
організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають
бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі
сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності
з оцінки майна за напрямами з оцінки майна та спеціалізаціями в межах
таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною комісія на
засіданні приймає рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі.
Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по
Івано-Франківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу, а саме до 27.04.2016.
Конкурс відбудеться 04.05.2016 о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ
по Івано-Франківській області за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон
для довідок 55-31-39.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для подальшої приватизації шляхом продажу на аукціоні.
 1. Об’єкт державної власності групи А – будівля лазні площею
207,5 м2, що перебуває на балансі ВАТ «Шамраївський цукровий завод»
(код за ЄДРПОУ 13737989), за адресою: Київська обл., Сквирський р-н,
с. Руда, вул. Заводська, 27. Дата оцінки – буде визначена наказом РВ ФДМУ
після формування складу інвентаризаційної комісії. Замовник – РВ ФДМУ
по Київській області; платник – РВ ФДМУ по Київській області.
 2. Об’єкт державної власності групи А  – будівля магазину
площею 192,4 м2, що перебуває на балансі Сільськогосподарського
товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельовик» (код за ЄДРПОУ
00849942), за адресою: Київська обл., Баришівський р-н, с. Яблуневе,
вул. Зоряна, 6а. Дата оцінки – буде визначена наказом РВ ФДМУ після
формування складу інвентаризаційної комісії. Замовник – РВ ФДМУ по
Київській області; платник – РВ ФДМУ по Київській області
 3. Об’єкт державної власності групи А  – будівля магазину
площею 186,8 м2, що перебуває на балансі Сільськогосподарського
товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельовик» (код за ЄДРПОУ
00849942), за адресою: Київська обл., Баришівський р-н, с. Григорівка,
вул. Леніна, 16/1. Дата оцінки – буде визначена наказом РВ ФДМУ після
формування складу інвентаризаційної комісії. Замовник – РВ ФДМУ по
Київській області; платник – РВ ФДМУ по Київській області.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, (далі – Положення) складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також
строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений
в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову
оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається
претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток
4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік
заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних
підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу)
та інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з

20 квітня 2016 року

претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та
підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у
саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті до відділу кадрової роботи та організаційно-документального
забезпечення РВ ФДМУ по Київській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою:
м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 12.05.2016 о 10.00 за адресою: м. Київ,
вул. С. Петлюри, 15 (РВ ФДМУ по Київській області), телефон для
довідок 200-25-36.

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 вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 14. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Професорська, 1. Балансоутримувач: Національний університет «Львівська
політехніка». 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. Професорська, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Захарченко
Микола Іванович.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення тамбуру (вхід) гуртожитку № 8 загальною площею 1,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Сахарова, 23. Балансоутримувач: Національний університет «Львівська політехніка». 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. Сахарова, 23. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ФОП Захарченко Микола Іванович.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 6,0 м2 на першому поверсі в будівлі «Б-3» – новий
аеровокзал. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська,
168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Д. Галицького». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Мацура Тарас Степанович.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина даху загальною площею 20,0 м2
будівлі корпусу № 28 (студентська бібліотека). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 3. Балансоутримувач:
Національний університет «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 3. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ТзОВ «Лайфселл».
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.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів приватизації державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – підземне складське приміщення площею 1 023,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Стрий-Інжиніринг».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Стрий, вул. Яворницького, 41. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А,
Д, Ж). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата. на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016. Платник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
 2. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно –
службовий будинок літ. «А-2», поз. 1 загальною площею 198,9 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПП «Газдиня» (зберігач). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., смт Магерів,
вул. Л. Мартовича, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп
А, Д, Ж). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016. Платник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-

яльності, 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 на адресу: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити
пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області об 11.00
через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше
ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефон для довідок (032) 261-62-14.

МИКОЛАЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
№ Назва об’єкта оцінки
з/п
1 Дев’ять цегляних гаражних боксів
2

3
4
5

Пло- Адреса
ща, м2 об’єкта оцінки
154,1 м. Миколаїв,
вул. Обсерваторна, 1
Нежитлове приміщення першого поверху 42,2 м. Миколаїв,
чотириповерхової будівлі головного учвул. Морехідна, 2
бового корпусу відокремленого структурного підрозділу МПТУ «Морехідна школа»
Вбудоване приміщення першого по21,2 м. Миколаїв,
верху № 1-6
вул. Фалєєвська, 25
Вбудоване приміщення третього
18,3 м. Миколаїв,
поверху
вул. Фалєєвська, 25
Нежитлове приміщення першого повер- 18,4 м. Миколаїв,
ху чотириповерхової будівлі
вул. Лягіна, 6

6 Нежитлові приміщення п’ятиповерхової
будівлі
7 Частини нежитлового приміщення будівлі та частина бетонного замощення

Балансоутримувач

Дата
оцінки
НДІ «Миколаївська астроно- 31.03.16
мічна обсерваторія»
Київська державна академія 31.03.16
водного транспорту ім.
гетьмана Петра КонашевичаСагайдачного
ДП «Південдіпрорибфлот»
31.03.16
ДП «Південдіпрорибфлот»

31.03.16

ДФС України (в управлінні
30.04.16
Головного управління ДФС у
Миколаївській області)
156,5 м. Миколаїв,
ДУ «Територіальне медичне 30.04.16
вул. Флотська, 71 об’єднання МВС України по
Миколаївській області»
44,0; Миколаївська обл., Миколаївське міжрайонне
30.04.16
Новоодеський р-н, управління водного господарства
16,0 с. Себіне

 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди.
№
ПлоНазва об’єкта оцінки
Балансоутримувач
з/п
ща, м2 Адреса об’єкта оцінки
1 Нежитлове приміщення тре- 1,3; Миколаївська обл.,
23 ДПРЧ Головного управлінтього поверху адмінбудівлі;
м. Первомайськ, вул. Ко- ня Державної служби України
частина покрівлі
1,0 товського, 30
з надзвичайних ситуацій у
Миколаївській області
2 Нежитлові приміщення бу27,2 Миколаївська обл.,
Головне управління стадівлі гаража
м. Баштанка, вул. Юві- тистики у Миколаївській
лейна, 89
області
3 Нежитлові приміщення
22,3 Миколаївська обл., м. Воз- МД УДППЗ «Укрпошта»
гаража
несенськ, вул. Жовтневої
революції, 20
4 Нежитлове приміщення
27,8 м. Миколаїв, вул. Флот- Територіальне медичне
цокольного поверху п’ятипо
ська, 71
об’єднання МВС України по
верхової будівлі лікарні
Миколаївській області
5 Нежитлові приміщення
82,0 м. Миколаїв, вул. Флот- Територіальне медичне
цокольного поверху п’яти
ська, 71
об’єднання МВС України по
поверхової будівлі лікарні
Миколаївській області
6 Приміщення першого по210,0 м. Миколаїв, вул. 1-ша ДП «Миколаївський броневерху триповерхової адмініСлобідська, 120
танковий завод»
стративної будівлі

Дата
оцінки
29.02.16

30.04.16
31.03.16
31.03.16
31.03.16
31.03.16

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 – не більше 5 днів), запечатаних в
окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна 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; 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.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: будівля колишньої пошти загальною
площею 58,7 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ВАТ «Котовський цукровий завод» (припинено 17.07.2014). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., м. Котовськ, вул. Бочковича, 99. Мета проведення оцінки:
приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т.ч. за методом зниження ціни.
Тел. замовника конкурсу: (048) 728-72-62, 731-50-28, 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 –. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
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(зазначаються окремо за групами) – 1. Балансова вартість об’єкта (основні
засоби) – 5 360,00 грн станом на 30.11.2010. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних
ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.16.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській
області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 2. Назва об’єкта оцінки: побутовий комплекс. Балансоутримувач
об’єкта оцінки: ПАТ «Одеснафтопродукт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 68800, Одеська обл., м. Рені, вул. 28 Червня, 282а. Мета проведення
оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т.ч. за методом зниження ціни. Тел. замовника конкурсу: (048) 728-72-62, 731-50-28, 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: 63.11.0 Транспортне оброблення вантажів; 51.51.0 оптова торгівля паливом; 50.50.0 роздрібна
торгівля пальним. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами) – 1. Балансова вартість об’єкта (основні засоби) – 27 689,20
грн станом на 31.01.2016. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв):–. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.04.16. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення другого поверху
п’ятиповерхового будинку загальною площею 88,7 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України
в Арцизькому районі Одеської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
68400, Одеська обл., м. Арциз, вул. Добровольського, 3а, офіс 39. Мета
проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т.ч. за
методом зниження ціни. Тел. замовника конкурсу: (048) 728-72-62, 73150-28, 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: 84.11 Державне управління загального характеру. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1. Балансова вартість об’єкта (основні
засоби) – 9 869,61 грн станом на 31.01.2016. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних
ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.16. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області (65012,
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 4. Назва об’єкта оцінки: медпункт. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ПАТ «Завод «Тіра». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
м. Білгород-Дністровський, вул. Кишинівська, 32. Мета проведення оцінки:
приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т.ч. за методом зниження ціни.
Тел. замовника конкурсу: (048) 728-72-62, 731-50-28, 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: –. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 13 . Балансова вартість об’єктів
(основні засоби): медпункт – 25 123,28 грн, обладнання медпункту – 0
грн станом на 31.12.2015. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 30.04.16. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 5. Назва об’єкта оцінки: будівля магазину загальною площею
54,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ТОВ «Імені Котовського» (припинено 04.09.2006). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Степанівка, вул. Анісімова. Мета проведення оцінки:
приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т.ч. за методом зниження ціни.
Тел. замовника конкурсу: (048) 728-72-62, 731-50-28. 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: –. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1. Балансова вартість об’єкта
(основні засоби) – 1 417,67 грн станом на 01.09.1995. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,
паїв): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.16.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській
області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 6. Назва об’єкта оцінки: їдальня. Балансоутримувач об’єкта оцінки:
ПАТ «Ізмаїльський завод таропакувальних виробів «Дунай –Пак». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Аеродромна, 2б.
Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т.ч.
за методом зниження ціни. Тел. замовника конкурсу: (048) 728-72-62,
731-50-28, 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:
28.75.0 Виробництво інших металевих виробів; 20.40.0 Виробництво
дерев’яної тари. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами) – 1. Балансова вартість об’єкта (основні засоби) – 15 219,00
грн станом на 31.01.2016. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 30.04.16. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 7. Назва об’єкта оцінки: будівлі та споруди колишньої лазні
у складі: нежитлової будівлі площею 171,3 м2 (літ. А); нежитлової
будівлі площею 169,2 м2 (літ. А1); котельні площею 73,1 м2 (літ. Б).
Балансоутримувач об’єкта оцінки: ПАТ «Южний». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., Саратський р-н, с. Розівка, вул. Радянська,
3 . Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні,
у т.ч. за методом зниження ціни. Тел. замовника конкурсу: (048) 728-7262, 731-50-28, 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: –.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) –
3. Балансова вартість об’єкта (основні засоби) – 255 129,00 грн станом
на 31.08.2015. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.16. Інформація про особу – платника робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, 15).
 8. Назва об’єкта оцінки: будівля зерноскладу № 2 загальною
площею 984,7 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ПрАТ «Любашівський елеватор». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська область,
смт Любашівка, вул. Спортивна, 2б. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т.ч. за методом зниження ціни. Тел.
замовника конкурсу: (048) 728-72-62, 731-50-28, 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: –. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами) – 1. Балансова вартість об’єкта (основні засоби) – 0,00 грн станом на 31.08.2015. Кількість земельних ділянок
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(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних
ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.16. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області (65012,
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за №60/28190
(далі –Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1
«Оцінка об’єктів в нематеріальної формі», 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 16.05.2016 (включно). На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який
подає заяву. Телефон для довідок (048) 731-50-39.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Одеській області (65012,
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503) 20.05.2016 об
11.00.
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
 Назва об’єкта оцінки: необоротні активи Цілісного майнового
комплексу «Одеський завод шампанських вин». Балансоутримувач
об’єкта оцінки: ПрАТ «Одеський завод шампанських вин». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький бульвар ,36. Мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості необоротних активів ЦМК
з метою здійснення перерахунку орендної плати по договору оренди
від 30.12.1992 ЦМК «Одеський завод шампанських вин». Тел. 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
Код КВЕД ДК 009:2010
Види діяльності
1 1 . 0 2 Виробництво виноградних вин (основний)
4 6 . 3 4 Оптова торгівля напоями
4 6 . 3 9 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
4 6 . 9 0 Неспеціалізована оптова торгівля
4 7 . 2 5 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) –
970 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: 8 864, 21 тис. грн (вісім мільйонів вісімсот шістдесят чотири
тисячі двісті десять гривень). Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами): станом на 01.01.2016 – 7 218 908,08 грн.
Кількість земельних ділянок: одна земельна ділянка. Розмір земельної ділянки: 3,6098 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Одеса,
Французький бульвар, 36. Цільове призначення земельної ділянки: для
експлуатації будівель та споруд заводу шампанських вин. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки (ділянок):102 759,093 тис. грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Одеський
завод шампанських вин» (код за ЄДРПОУ 32224466), тел.: 734-48-01,
734-48-09.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідними напрямами.
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 16.05.2016 (включно). На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який
подає заяву. Телефон для довідок (048) 731-50-39.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Одеській області (65012,
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503) 20.05.2016 об
11.00.

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’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі площею 61,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Націо
нальний університет «Острозька академія». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Рівненська обл., м. Острог, просп. Незалежності, 47. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди . Телефон замовника конкурсу: (0362)
26-66-75 (відділ оренди державного майна). 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: ФОП Новоселецький Олександр
Миколайович. 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 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій на 01.03.2016 становить 0,00 грн.
Розмір земельної ділянки, усього: 2,0847 га. Місце розташування земельної
ділянки: Рівненська обл., м. Острог, просп. Незалежності, 83а (державний
акт на право постійного користування земельною ділянкою). Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування навчальних приміщень
та об’єктів інфраструктури. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів , відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.05.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина першого поверху будинку ВРП
(приміщення № 9, 10, 11, 12, 13, 14) площею 352,3 м2. Найменування

балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Українська
геологічна компанія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Курчатова, 11. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного
майна). 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: ТзОВ «ФАСАД ЕКСПО ПЛЮС». 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 приміщення. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій на 08.09.2015
становить 14 057,44 грн. Розмір земельної ділянки, усього: 17 419,0 м2.
Місце розташування земельної ділянки: м. Рівне, вул. Курчатова, 11. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування виробничої
бази Рівненської геологічної експедиції. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування землею. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 6 784 972,36 грн. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.05.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 46,9 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Городищенська виправна колонія № 96 управління Пенітенціарної служби України в Рівненській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл.,
Рівненський р-н, с. Городище, вул. Рівненська. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0362)
26-66-75 (відділ оренди державного майна). 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: Управління
соціального захисту Зарічненської райдержадміністрації. 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 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього:
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація
відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення станції Рудня площею 1,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ПАТ «Укрзалізниця». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Пустоівання, вул. Залізнична, 7а. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна).
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: ТзОВ «Локо Діджітал». 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 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове
призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим
земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.05.2016.
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, виданих відповідно до
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльності в Україні», якими передбачено провадження практичної оціночної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі 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 в РВ ФДМУ по
Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються. 13.05.2016 (включно)
до 16.00 за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 Назва об’єкта оцінки: частка держави в розмірі 23,057 % у статутному капіталі ТОВ «Будильський експериментальний завод».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., Лебединський р-н,
с. Будилка, вул. Заводська, 1г. Мета проведення незалежної оцінки –
приватизація частки держави шляхом викупу учасниками товариства.
Замовник та платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Сумській області.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого
майна; виробництво іншої хімічної продукції; виробництво інших харчових продуктів. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком:
нематеріальні активи – 0, основні засоби – 400, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій – 1, довгострокові фінансові інвестиції – 0. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис.
грн: 3 037,045 (13 207,5). Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2015, тис.
грн: нематеріальних активів – 0, основних засобів – 11 557,5; об’єктів
незавершених капітальних інвестицій – 1 947,7; довгострокових фінансових інвестицій – 0. Кількість земельних ділянок – 1. Розмір земельної
ділянки, усього: 67,2 га. Місце розташування земельної ділянки: Сумська обл., Лебединський р-н, с. Будилка, вул. Заводська, 1г. Цільове
призначення земельної ділянки: землі промисловості. Правовий режим
земельної ділянки: право користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.04.2016.
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Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується РВ ФДМУ по Сумській області, якщо
вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200
(двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом
2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових
прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності», спеціалізацією 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів,
паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав
на об’єкти інтелектуальної власності)».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На конверті слід зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта
господарювання, який подає заяву.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська,
30/1. Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 18 травня 2016 року о 10.00 за адресою:
м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 5.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 12 квітня 2016
року (включно).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки державного майна
 1. Об’єкт: частина вбудованих нежитлових приміщень загальною площею 21,8 м2 (каб. № 19, 20) на першому поверсі ремонтномеханічної майстерні (реєстр. № 01034707.5ФННМЯЄ002), що перебуває на балансі Цюрупинського міжрайонного управління водного
господарства, за адресою: м. Херсон, вул. Блюхера, 60. Замовник: РВ
ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Сєрік
Андрій Миколайович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору
оренди. Запланована дата оцінки: 30.04.2016.
 2. Об’єкт: адміністративна будівля літ. А площею 219,0 м2 (реєстровий номер 22737830.1.ЛАЧБЮГ003), що перебуває на балансі
Голопристанського районного центру зайнятості, за адресою: Херсонська
обл., м. Гола Пристань, вул. 1 Травня, 67. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі. Платник: Територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) управління соціального захисту населення та охорони здоров’я Голопристанської районної державної
адміністрації. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2016.
 3. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 59,0 м2 на першому поверсі будинку гуртожитку за адресою:
м. Херсон, вул. Червонофлотська, 126, що перебувають на балансі
Херсонського державного заводу «Палада». Замовник: Херсонський
державний завод «Палада». Платник: ФОП Болатханов Р. П. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована
дата оцінки: 30.04.2016.
 4. Об’єкт: cпеціальне обладнання для харчоблоку Херсонського державного університету (97 од. згідно з переліком). Замовник:
Херсонський державний університет. Платник: ФОП Сироштан Сергей

В’ячеславович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору
оренди. Запланована дата оцінки: 30.04.2016.
 5. Об’єкт: нежитлові приміщення їдальні та харчоблоку загальною площею 215,5 м2 у корпусі № 6 за адресою: м. Херсон,
вул. 40 років Жовтня, 4, що перебуває на балансі Херсонського державного університету. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та
м. Севастополі. Платник: ФОП Сироштан Сергей В’ячеславович. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована
дата оцінки: 30.04.2016.
Звіти про оцінку мають бути прошиті (прошнуровані), пронумеровані,
скріплені підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта
господарювання, що проводив оцінку.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію
в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190), а саме:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті (не більше 5 днів); документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки) (додаток 2).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та
назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається до 14.00 за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47,
кімн. 225 о 9.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації,
телефон для довідок (0552) 22-44-44.

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
фойє площею 6,0 м2 будівлі учбового корпусу № 1. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Ніжинський державний університет
імені М. Гоголя. Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Кропив’янського, 2. Платник робіт з оцінки – ФОП Янець І. В.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення будівлі гаража
площею 92,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Ніжинське управління Державної казначейської служби України в Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл.,
м. Ніжин, пл. М. Заньковецької, 4. Платник робіт з оцінки – ФОП Хоменко Ю. Ю.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 47,99 м2
на першому поверсі будівлі колишнього навчального корпусу. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Прилуцький професійний
ліцей Чернігівської області. Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл.,
м. Прилуки, вул. Київська, 337. Платник робіт з оцінки – ФОП Гета М. Г.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 191,1 м2
на першому поверсі будівлі колишнього навчального корпусу. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Прилуцький професійний ліцей Чернігівської області. Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська
обл., м. Прилуки, вул. Київська, 337. Платник робіт з оцінки – ФОП Нестеренко Р. В.

 5. Назва об’єкта оцінки: будівля гаражних боксів площею 89,8 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне територіальне управління юстиції в Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта:
17100, Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Вокзальна, 6. Платник робіт з
оцінки – КП «Носівські теплові мережі».
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 37,8 м2
будівлі відділення поштового зв’язку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місце
знаходження об’єкта: Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Браниця,
вул. Шутова, 8. Платник робіт з оцінки – Чернігівська філія ПАТ «Укртелеком».
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 44,7 м2
будівлі відділення поштового зв’язку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Веприк,
вул. Бобровицька, 19. Платник робіт з оцінки – Чернігівська філія ПАТ
«Укртелеком».
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 28,08 м2
будівлі відділення поштового зв’язку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місце
знаходження об’єкта: Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Вороньки,
вул. 30 років Перемоги, 3. Платник робіт з оцінки – Чернігівська філія ПАТ
«Укртелеком».
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 26,6 м2
будівлі відділення поштового зв’язку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місце
знаходження об’єкта: Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Кобижча,
вул. Незалежності, 11. Платник робіт з оцінки – Чернігівська філія ПАТ
«Укртелеком».
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 27,0 м2
будівлі відділення поштового зв’язку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Стара
Басань, вул. Поштова, 3. Платник робіт з оцінки – Чернігівська філія ПАТ
«Укртелеком».
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 25,9 м2
будівлі відділення поштового зв’язку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місце
знаходження об’єкта: Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Ярославка,
вул. Незалежності, 112. Платник робіт з оцінки – Чернігівська філія ПАТ
«Укртелеком». Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу
(0462) 67-28-18. Телефакс замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190, (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі у 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.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00
через 14 днів після опублікування цієї інформації за адресою:
м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ
по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру,
43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

фдму повідомляє
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
15.04.2016

м. Київ

№ 773

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України
від 30 грудня 2015 року № 2064 «Про затвердження Переліку
об’єктів груп В, Г, які підлягають продажу в 2016 році»
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня
2015 року № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2016 роках» (із змінами і доповненнями), на підставі
листа Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Черкаській області від 15 березня 2015 року № 01-03-1259 та з метою
вжиття заходів для забезпечення грошових надходжень від приватизації державного майна до Державного бюджету України у 2016 році
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни у додаток «Перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають
продажу в 2016 році» до наказу Фонду державного майна України від 30
грудня 2015 року № 2064 «Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г,
які підлягають продажу в 2016 році», доповнивши його такою позицією:
Код за ЄДРПОУ
Назва
Статутний капітал, грн Державна частка, % Група
22794087
ПАТ «СПЕКТР-СМІЛА»
31655000
100
В

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
Голова Фонду
І. Білоус

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
15.04.2016
м. Київ
№ 774
Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України
від 12 січня 2016 року № 42 «Про затвердження плану-графіка
виставлення об’єктів груп В, Г на продаж в 2016 році»
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про Фонд державного майна України», Закону України «Про приватизацію державного майна»,
постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 року № 271
«Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 –
2016 роках» (із змінами і доповненнями), розпорядження Кабінету
Міністрів України від 10 березня 2016 року № 202-p «Про внесення
змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України з питань
приватизації», пп. 2.2 п. 2 наказу Фонду державного майна України
від 30 грудня 2015 року № 2064 «Про затвердження Переліку об’єктів
груп В, Г, які підлягають продажу в 2016 році», п. 6 наказу Фонду державного майна України від 12 січня 2016 року № 42 «Про затвердження
плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г на продаж в 2016 році»
та з метою вжиття заходів для забезпечення грошових надходжень
від приватизації державного майна до Державного бюджету України
у 2016 році НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г
на продаж в 2016 році, виклавши додатки 1 та 2 в новій редакції, що
додаються.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
Голова Фонду

Додаток 1
до наказу ФДМУ
від 15.04.2016 № 774

І. Білоус

20 квітня 2016 року

Додаток 2
до наказу ФДМУ
від 15.04.2016 № 774

Об’єкти груп В, Г, що підлягають виставленню
на продаж за конкурсом з відкритістю
пропонування ціни за принципом аукціону
Код
за ЄДРПОУ

Статутний капі- Частка статутного капіталу, що
тал, тис. грн буде виставлена на продаж, %
ТРАВЕНЬ
ЦА ФДМУ
14309988 ПАТ «Закарпатський завод «Електроав5629
94,534
томатика»
14313332 ПАТ «Дніпровський машинобудівний
35652,25
25
завод»
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
22607719 ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон»
25888
96,129
ЧЕРВЕНЬ
ЦА ФДМУ
00206539 ПАТ «Одеський припортовий завод» *
798544
99,567
01057723 ПАТ «Гайворонський тепловозоремонт9898,6
100
ний завод»
00130820 ПАТ «Дніпродзержинська теплоелектро25409,711
99,928
централь» *
ЛИПЕНЬ
ЦА ФДМУ
05471158 ПАТ «Одеська ТЕЦ» *
43525,4
99,99
00131771 ПАТ «Херсонська ТЕЦ» *
29741,562
99,833
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
04880239 ПАТ «Дніпрометробуд»
8379,979
95
СЕРПЕНЬ
ЦА ФДМУ
14309824 ПАТ «Науково-дослідний інститут електро6379,84
94,443
механічних приладів»
00018201 ПАТ «Укрнафтопродукт»
36652,947
50
ВЕРЕСЕНЬ
ЦА ФДМУ
13655435 ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворе19562,8
99,5
монтний завод» *
14309913 ПАТ «Машинобудівне виробниче
1441,64
50
об’єднання «Оріон»
30083966 ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» *
62513,2
99,912
22767506 ПАТ «Хмельницькобленерго» *
33637,84
70,009
00130725 ВАТ «Тернопільобленерго» *
15272,04
50,999
ЖОВТЕНЬ
ЦА ФДМУ
23399393 ПАТ «Миколаївобленерго» *
39660
70
00131954 Акціонерна компанія «Харківобленерго» *
64135,19
65,001
00130926 ВАТ «Запоріжжяобленерго» *
44840
60,248
05766356 ПАТ «Сумихімпром» *
434686,9665
99,995
ЛИСТОПАД
ЦА ФДМУ
22927045 ПАТ «Центренерго» *
480229,2404
78,29
ГРУДЕНЬ
ЦА ФДМУ
00220477 ПАТ «Науково-дослідний і проектно11233,804
50
конструкторський інститут атомного та
енергетичного насособудування» *
05761318 ВАТ «Акціонерна компанія «Свема» *
488071,9
91,596
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
14308753 ПАТ «Завод «Красний Луч»
22337,699
100
________________
* Після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо умов продажу.
Назва підприємства

Об’єкти груп В, Г, що підлягають виставленню
на продаж на фондових біржах та відкритих
грошових регіональних аукціонах
Код
за ЄДРПОУ

Статутний ка- Частка статутного капіталу, що
пітал, тис. грн буде виставлена на продаж, %
ЧЕРВЕНЬ
Фондова біржа
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
14314512 ПАТ «Іскра»
708,177
8,5787
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
01373341 ПАТ «Славутський завод залізобетонних
6080,87
95,85
виробів»
СЕРПЕНЬ
Фондова біржа
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
00236062 ПАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш»
114,03
30,978
ВЕРЕСЕНЬ
Фондова біржа
ЦА ФДМУ
23343582 ПАТ «Донбасенерго» *
236443,01
25
23293513 ПАТ «Сумиобленерго»
44281,374
25
00131713 ПАТ «Одесаобленерго» *
152123,89
25
ЖОВТЕНЬ
Фондова біржа
ЦА ФДМУ
23269555 ПАТ «ДТЕК Західенерго» *
127905,41
25
00130872 ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» *
149185,8
25
23359034 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» *
59916,17
25
00131305 ПАТ «Київенерго» *
27091,07
25
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
03326877 ПАТ «Нікопольський завод трубопровідної
202,566
29,99
арматури»
ЛИСТОПАД
Фондова біржа
ЦА ФДМУ
22800735 ПАТ «Черкасиобленерго» *
37098,333
46
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
00306650 ВАТ «Тернопільське об’єднання «Тек48709,52
25
стерно»
ГРУДЕНЬ
Фондова біржа
ЦА ФДМУ
00174846 ПАТ «Шахта імені О. Ф. Засядька»
1971259
16,537
05481582 ПАТ «Луганськнафтопродукт»
18179,44
36,536
00131268 ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» *
81896,46875
25
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
00180373 ПАТ «Укрвуглепромтранс»
3324,75
100
00375906 ПАТ «Горлівський комбінат хлібопродуктів»
1997,932
11,133
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
00846279 ПАТ «Племінний завод імені Літвінова»
2794,832
26,016
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
02574248 Генеральне агентство по туризму в Черні48851,4285
9,677
вецькій області – ВАТ «Туристичний комплекс «Черемош»
________________
* Після внесення Кабінетом Міністрів України змін до планів розміщення акцій.
Назва підприємства

№ 32 (948)

7
оренд а
Департамент орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ВІННИЦЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Вінницькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Державна служба України 13308596, Державне науково-виробниче
з питань геодезії, карто- підприємство «Пошук», 21027, м. Вінниця,
графії та кадастру
вул. 600-річчя, 25, тел. (0432) 46-65-20
2 Державна служба статис- 02359395, Головне управління статистики у Він
тики України
ницькій області, тел. (0432) 52-57-70

№
Назва органу управління
з/п

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення
13308596.1.ЕСГХНЦ011 21027, м. Вінниця, вул 600-річчя, 25
26,1
152 648,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса –
на 7-му поверсі адміністративно-побутового корпусу
9,8 м2; здійснення ремонту
комп’ютерної техніки – 16,3 м2
(літ. У (А)
Нерухоме майно –нежитлові вбудовані приміщення на
–
22000, Вінницька обл., Хмільницький р-н,
15,0
49 873,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
1-му поверсі адміністративної будівлі (літ. «А»)
м. Хмільник, вул. Пушкіна, 17
найменування

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

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 освіти і науки України
2 Державна пенітенціарна служба
України

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

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Нежитлові вбудовані 37664469.1.СЦРИДЖ008 м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ
1 163,9
2 112 913,0
2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на площі, що не викоприміщення
Партз’їзду, 11
ристовується для провадження підприємницької діяльності
Частина нежитлового
Інформація відсутня
Дніпропетровська обл.,
2,0
2 161,00
2 роки 11 місяців Розміщення фінансової установи (банкомата)
вбудованого приСолонянський р-н, с. Аполоміщення
нівка, Військове містечко, 37
найменування

37664469, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний
університет», м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз’їзду, 11, тел. (056) 409-06-06
08562921, Солонянська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровської області № 21, 52406, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Аполлонівка, тел. (05669) 3-01-21

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».

КІРОВОГРАДСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Кіровоградській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу управління
з/п
1

Міністерство інфраструктури України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
01185220, Кіровоградська дирекція УДППЗ «Укрпошта», 25006,
м. Кіровоград, вул. Гоголя, 72, тел. (0522) 35-87-00

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Нежитлові приміщення на першому поверсі 21560045. 1100. АААЖЕД625 Кіровоградська обл., м. Ново36,0
78 884,00
1 рік
Розміщення офіса та торгівля небудівлі поштового зв’язку
українка, вул. Леніна, 53/14
продовольчими товарами
найменування

реєстровий номер майна

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавцем
буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти
і науки України

02736432, Державне підприємство Львівський державний центр науки,
інновацій та інформатизації, 79020, м. Львів-20, просп. В. Чорновола,
57, тел. (032) 252-34-01
2 Державна служба Украї 39874006, Відділ Держгеокадастру у Жидачівському районі, 81700,
ни з питань геодезії,
Львівська обл., м. Жидачів, вул. Шашкевича, 2, тел. (0239) 3-12-40
картографії та кадастру
3 Міністерство освіти
02071010, Національний університет «Львівська політехніка», 79013,
і науки України
м. Львів-13, вул. С. Бандери, 12, тел. (032) 258-26-80
4 Міністерство охорони
здоров’я України
5 Міністерство інфраструктури України

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
02736432.1.ОУХВВЮ003 м. Львів,
64,6
846 600,00
2 роки 364 дні
просп. В. Чорновостаном на 29.02.2016
ла, 57
39874006.1.ЧАЖУБП100 Львівська обл.,
20,2
124 100,00
2 роки 364 дні
м. Жидачів,
станом на 31.12.2015
вул. Шашкевича, 2
02071010.5.ЦЛЯЮСЕ045 м. Львів, вул. С. Бан4,1
58 840,00
2 роки 364 дні
дери, 28a
станом на 29.02.2016

реєстровий номер майна

Нежитлові вбудовані приміщення №103, 104, 106 на
четвертому поверсі 9-поверхової будівлі
Нежитлове вбудоване приміщення на першому поверсі двоповерхової будівлі

Вбудоване нежитлове приміщення площею 4,1 м2,
що знаходиться на третьому поверсі навчального
корпусу № 5
02010793, Львівський національний медичний університет імені Данила Частина нежитлового приміщення у холі 1-го поверху
Галицького, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69, тел. (032) 260-30-66
гуртожитку № 3 ЛНМУ імені Данила Галицького
33252672, 1-й об’єднаний загін Державної спеціальної служби транспор- Нежитлові вбудовані приміщення в одноповерховій
ту, 79000, м. Львів, вул. Листопадового Чину, 10, тел. (032) 255-43-53
будівлі навісу літ. «С»; під’їзні залізничні колії

Інформація відсутня

м. Львів, вул. Шімзерів, 5а
33252672.7.БПЮВХЕ258; м. Львів, вул. Шев33252672.25.БПЮВХЕ276 ченка, 186а

1,0

13 000,00
станом на 31.01.2016
179,0;
1 904 923,00
1 222,8 м станом на 31.12.2016

2 роки 11 місяців
1 рік

мета використання
Виконання обов’язків Почесного
Консула Латвійської республіки у
м. Львові (інше використання)
Розміщення офісного приміщення
Розміщення торговельного об’єкта
з продажу продовольчих товарів,
крім товарів підакцизної групи
Розміщення торговельних автоматів,
що відпускають продовольчі товари
179,0 м2 – склад;
1 222,8 м – інше використання

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

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

Назва органу управління

1 Державне агентство водних
ресурсів України

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

найменування

04528212, Березнегуватське управління водного господарства, вул. Піонерська, 34, смт Березне- Нежитлове приміщення
гувате, Миколаївська обл., 56203, тел. (05168) 9-12-51
адміністративної будівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
04528212.1.АААКЖК352 вул. Піонерська, 34, смт Берез65,5
83 900,00
2 роки 364 дні
Розміщення спортзалу
негувате, Миколаївська обл.

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

ПОЛТАВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Полтавській 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 Державна санітарно-епідеміо 38502841, ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр Держсанепідемслужби
логічна служба України
України», вул. Ватутіна, 35а, м. Полтава, тел. (0532) 60-62-65

найменування
Нежитлове приміщення

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
38502841.1.ААААКЛ564 вул. Петровського, 90, м. Гре52,2
130 697,00
2 роки 11 місяців Торговельний об’єкт з продажу продовольбінка, Полтавська обл.
чих товарів, крім товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ХАРКІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Харківській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
№
Назва органу управління (код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
з/п
контактний телефон)
1 Міністерство внутрішніх 39309315, Військова частина 3017, 61070,
справ України
м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1,
тел. (057) 760-39-77
2 Міністерство аграрної
00852909, ДП «Іскра», 63451, Харківська
політики та продоволь- обл., Зміївський р-н, с. Велика Гомільша,
ства України
тел. (099) 922-18-55

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
м. Харків, вул. Акаде23,2
116 700,00
1 рік
Розміщення буфету, що не здійснює продаж
міка Проскури, 1
товарів підакцизної групи, у військовій частині

найменування

реєстровий номер майна

Нежитлове приміщення – кімн. № 47 на 1-му поверсі
–
3-поверхового будинку корпусу № 25 (їдальня), інв. № 10310004,
літ. А
Одноповерхова будівля пташника для вирощування птиці, літ. 00852909.1.БЕШСНП4400 Харківська обл., ЗміД-1, інв. № 312
ївський р-н, с. Пасіки, вул. Синявіна, 6а

1 741,9

302 250,00

1 рік

Розміщення пташника для вирощування птиці
(інше використання нерухомого майна)

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

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

Назва органу управління

1 Державна служба статистики
України

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

найменування

02362894 Головне управління статистики у Хмельницькій області, м. Хмельницький, Приміщення
вул. Героїв Майдану, 36, тел. (0382) 79-54-64

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалеж- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
02362894.1.АААДЕЖ349 Хмельницька обл., м. Красилів,
26,58
58127,00
2 роки 11 місяців Проведення діяльності у сфері права
вул. Булаєнка, 6а

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного
та комунального майна».
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ЧЕРКАСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п
1

Назва органу
управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

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

Державна казначейська служба України

реєстровий номер
майна

найменування

36772072, Управління Державної казначейської служби України у Городищенському районі Черкаської області, вул. Миру, 87, м. Городище, Черкаська обл., тел. (04734) 2-08-85

місцезнаходження

Частина приміщення на першому 36772072.1.АААГБГ990 вул. Миру, 87, м. Гороповерсі адмінбудівлі
дище, Черкаська обл.

загальна вартість майна за не- максимально можмета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
21,8

33 090,00

2 роки 364 дні

Розміщення офіса

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, РВ ФДМУ по Черкаській
області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного
та комунального майна».

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

Назва органу
управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

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

найменування

1 Міністерство інфра- 25572588, Чернігівська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку
структури України
«Укрпошта», 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 28, тел.: (04622) 4-12-40, (0462) 65-12-91

реєстровий номер майна

місцезнаходження

загальна вартість майна за не- максимально можплоща, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди

Нежитлове приміщення будівлі 21560045.2500.АААЖЕК877 м. Чернігів, вул. Всіхсвятська
відділення поштового зв’язку
(50 років СРСР), 8

14,1

53 580,00

1 рік

мета використання
Здійснення торгівлі непродовольчими товарами

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43 з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, у
п’ятницю – до 16.00 (крім вихідних), РВ ФДМУ по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про
оренду державного та комунального майна».

м. КИЇВ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження
об’єкта оренди

загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди

мета використання

1 Міністерство охоро- 02011976, Національний інститут раку, 03022, м. Київ, вул. Ломоносова,
ни здоров’я України 33/43

Нерухоме майно – частина
нежитлового приміщення прохідної № 1

02011976.1.НЧИЮЦЛ3731

03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43

7,4

87 120,00
станом на 29.02.2016

2 роки 11 місяців

Розміщення торговельного об’єкта з продажу
продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

2 Міністерство освіти
і науки України

02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
01033, м.Київ, вул. Володимирська, 60, тел. (044) 239-32-94

Нерухоме майно

02070944.30.СЦЖГХР565

м. Київ, вул. Ломоносова, 47, гуртожиток № 4

3,0

33 420,00
станом на 29.02.2016

2 роки 11 місяців

Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

3 Міністерство освіти
і науки України

02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, тел. (044) 239-32-94

Нерухоме майно на 1-му поверсі гуртожитку № 2

02070944.30.СЦЖГХР563

м. Київ, вул. Ломоносова, 37

3,0

33 420,00
станом на 29.02.2016

2 роки 11 місяців

Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

4 Міністерство освіти
і науки України

02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, тел. (044) 239-32-94

Нерухоме майно на 1-му поверсі гуртожитку № 1

02070944.30.СЦЖГХР562

м. Київ, вул. Ломоносова, 35

3,0

33 420,00
станом на 29.02.2016

2 роки 11 місяців

Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

5 Міністерство освіти
і науки України

02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, тел. (044) 239-32-94

Нерухоме майно на 1-му поверсі гуртожитку № 6

02070944.30.СЦЖГХР567

м. Київ, вул. Ломоносова, 59

3,0

33 420,00
станом на 29.02.2016

2 роки 11 місяців

Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

6 Міністерство освіти
і науки України

02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, тел. (044) 239-32-94

Нерухоме майно на 1-му поверсі гуртожитку № 7

02070944.30.СЦЖГХР568

м. Київ, вул. Ломоносова, 61

3,0

33 420,00
станом на 29.02.2016

2 роки 11 місяців

Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

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

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

Чернігівська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта: ділянка із залізобетонних плит площею
650,0 м2 та ділянка із залізобетонних плит площею 150,0 м2,
що перебувають на балансі Деснянського басейнового управління
водних ресурсів, за адресою: м. Чернігів, вул. Бєлова, 11.
Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Бєлова, 11.
Орган управління: Державне агентство водних ресурсів України.
Балансоутримувач: Деснянське басейнове управління водних ресурсів.
Статус майна: нерухоме майно державної форми власності.
Вартість об’єкта оренди, визначена згідно зі звітом про незалежну
оцінку, на 31.01.2016 становить 427 032,00 грн без ПДВ.
Основні умови проведення конкурсу:
мета використання об’єкта оренди – розміщення автостоянки; стартовий розмір орендної плати, розрахований відповідно до Методики
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу,
затвердженої постановою КМУ від 04.10.95 № 786, з урахуванням змін
та доповнень до неї, з використанням орендної ставки 12 % (для розміщення автостоянки) за базовий місяць – березень 2016 р. (без
ПДВ) становить 4 334,38 грн; ефективне використання орендованого
майна за цільовим призначенням відповіднодо мети, вказаної у договорі
оренди; заборона суборенди та переходу права власності до третіх осіб;
виконання поточного та капітального ремонту об’єкта оренди за рахунок
орендаря без компенсації витрат на їх здійснення; дотримання належних умов експлуатації об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню
та псуванню; забезпечення орендарем протипожежної безпеки об’єкта
оренди; страхування протягом місяця з дати укладення договору орендованого майна на користь балансоутримувача на суму, не меншу, ніж
його вартість за висновком про вартість; внесення завдатку в розмірі не
меншому, ніж орендна плата за базовий місяць оренди, який вноситься
в рахунок плати за останній місяць оренди, протягом місяця після підписання договору оренди; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на
утримання орендованого майна та надання комунальних послуг протягом
15 днів після укладення договору оренди; своєчасно і в повному обсязі
внесення орендної плати з урахуванням індексу інфляції; компенсація
переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки майна
платнику за договором на проведення оцінки від 25.02.2016 № 02-3209/11; термін оренди – 2 роки 364 дні якщо орендар не запропонує
менший термін. Після закінчення терміну дії договору питання продовження договору вирішуватиметься відповідно до вимог чинного законодавства; переможець конкурсу після отримання проекту договору
оренди зобов’язаний протягом 5 робочих днів повернути орендодавцю
підписаний проект договору оренди.
Конкурс буде проведено 17 травня 2016 р. о 10.00 за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 305, РВ ФДМУ по Чернігівській області.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону відповідно до Порядку
проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906.
Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір
орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших
умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та пакет документів, зазначених в інформації про конкурс, та згідно з Переліком документів, які подаються
орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить
до державної власності, затвердженим наказом ФДМУ від 15.02.2013
№ 201. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає
нові пропозиції відповідно до умов конкурсу; пропозиції щодо виконан-
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ня умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно
якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові
результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської
заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що
стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію
виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної
особи – платника єдиного податку.
Кінцевий термін приймання заяв та документів на участь у конкурсі: за
три робочих дні до дати проведення конкурсу – 11.05.2016 до 17.00.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в канцелярію регіонального відділення за адресою: м. Чернігів,
просп. Миру, 43 в запечатаному непрозорому конверті з написом «На
конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності), із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації», в якій
опублікована інформація про об’єкт оренди.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної
плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті
на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку
проведення конкурсу.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати
за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, тел. (0462)77-44-95 з 8.00 до
17.00, крім п’ятниці, у п’ятницю – до 16.00 (крім вихідних), РВ ФДМУ
по Чернігівській області.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки
конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 11.04.2016
За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення
про укладення з фізичною особою – підприємцем Козиряцьким Ю. М.
договору оренди державного нерухомого майна, що не увійшло у процесі приватизації до статутного капіталу ЗАТ «Запоріжбуд», за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем’янської, 4, а саме:
1) виробничої будівлі літ. А загальною площею 825,9 м2, реєстровий № 1239559.94.ААББАА766; 2) мийки літ. Б загальною площею
39,0 м2, реєстровий № 1239559.94.ААББАА767; 3) майстерні літ. З
загальною площею 78,2 м2, реєстровий № 1239559.94.ААББАА768; 4)
складу літ. П загальною площею 12,0 м2, реєстровий № 1239559.94.
ААББАА769; 5) складу літ. Р загальною площею 15,4 м2, реєстровий № 1239559.94.ААББАА770; 6) складу літ. С загальною площею
18,7 м2, реєстровий № 1239559.94.ААББАА771; 7) майстерні літ. М
загальною площею 12,5 м2, реєстровий № 1239559.94.ААББАА772; 8)
гаража літ. О загальною площею 95,3 м2, реєстровий № 1239559.94.
ААББАА773; 9) гаража літ. У загальною площею 45,2 м2, реєстровий
№ 1239559.94.ААББАА774; 10) складів літ. Н, Т, Ч, Ю, Я загальною
площею 60,7 м2, реєстровий № 1239559.94.ААББАА775; 11) електрозварювального цеху літ. Л загальною площею 40,9 м2, реєстровий
№ 1239559.94.ААББАА776; 12) навісу Ш загальною площею 139,0 м2,
реєстровий № 1239559.94.ААББАА778; 13) воріт № 1, 3, 6, 7, 8, 9 загальною площею 57,1 м2, реєстровий № 1239559.94.ААББАА779; 14)
площадки під обладнання № 2 загальною площею 5,9 м2, реєстровий
№ 1239559.94.ААББАА780; 15) оглядової ями № 4 загальною площею
2,9 м2, реєстровий № 1239559.94.ААББАА781; 16) вапняної ями № 5
загальною площею 9,6 м2, реєстровий № 1239559.94.ААББАА782; 17)
огорожі № 11 загальною площею 12,4 м2, реєстровий № 1239559.94.
ААББАА7783; 18) замощення І загальною площею 1 059,0 м2, реєстровий № 1239559.94.ААББАА784.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
За результатами засідання конкурсної комісії на право оренди державного майна прийнято рішення про укладення РВ ФДМУ по Черкаській області договору оренди державного нерухомого майна – нежитлового приміщення будівлі вагової з навісом літ. О-1 площею 26,84 м2
та частини замощення літ. І площею 430,11 м2 за адресою: вул. Ільїна,
218, м. Черкаси, що обліковуються на балансі Черкаської філії Концерну
«Військторгсервіс», з ТОВ «ОРАНЖГАЗ».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу на право оренди
нерухомого державного майна, що відбувся 30.03.2016
За результатами засідання конкурсної комісії на право оренди нерухомого державного майна – частини нежитлового приміщення загальною площею 7,0 м2 на першому поверсі архітектурного корпусу
за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 2, що перебуває на балансі
Київського національного університету будівництва і архітектури, прийнято рішення укласти договір оренди з переможцем конкурсу – фізичною особою – підприємцем Фаваз Мусса.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу на право оренди
нерухомого державного майна, що відбувся 30.03.2016
За результатами засідання конкурсної комісії на право оренди нерухомого державного майна – нежитлового приміщення загальною
площею 76,23 м2 на першому поверсі головного учбового корпусу
за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31, що перебуває
на балансі Київського національного університету будівництва і архітектури, прийнято рішення укласти договір оренди з переможцем
конкурсу – фізичною особою – підприємцем Гринь Людмилою Миколаївною.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу на право оренди
нерухомого державного майна, що відбувся 30.03.2016
За результатами засідання конкурсної комісії на право оренди
нерухомого державного майна – частини нежитлового приміщення
загальною площею 7,0 м2 на першому поверсі головного учбового
корпусу за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31, що перебуває на балансі Київського національного університету будівництва і
архітектури, прийнято рішення укласти договір оренди з переможцем
конкурсу – фізичною особою – підприємцем Дмитренко Оксаною Василівною.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу на право оренди
нерухомого державного майна, що відбувся 30.03.2016
За результатами засідання конкурсної комісії на право оренди нерухомого державного майна – нежитлових приміщень загальною площею 408,0 м2 на першому поверсі прибудови № 2 за адресою: м. Київ,
просп. Повітрофлотський, 31, що перебувають на балансі Київського
національного університету будівництва і архітектури, прийнято рішення укласти договір оренди з переможцем конкурсу – фізичною
особою – підприємцем Фаваз Мусса.

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

Інститут історії України НАН України повідомляє, що за результатами проведеного конкурсу на право оренди нежитлового приміщення
на першому поверсі будівлі загальною площею 143,7 м2 за адресою:
01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, 4 на засіданні конкурсної комісії
(затвердженої наказом «Про створення конкурсної комісії» за № 3-аг
від 2 лютого 2016 р.) 05.04.2016 було прийнято рішення про анулювання результатів конкурсу.
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Її розміщення в інших засобах масової інформації
чи передрук можливі лише з письмового дозволу
Фонду державного майна України із зазначенням
номера й дати видачі дозволу.
Зам. 3049029
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