Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 35-36 (951-952)
Засновано у вересні 1993 року
продаж об’єктів групи Д
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Львівська область

Приватизовано шляхом викупу (під розбирання) дитячий садок за адресою:
Львівська обл., Буський р-н, с. Топорів, вул. Краківська, 688. Балансоутримувач:
відсутній (об’єкт повернений у державну власність). Приватизовано фізичною
особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, за ціною 43 200,00 грн,
у т. ч. ПДВ – 7 200,00 грн.

продаж об’єктів групи Е
Фонд державного майна України повідомляє, що аукціон з продажу державного
пакета акцій публічного акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» у кількості 235 986 шт., що становить 99,9945 % статутного
капіталу товариства, оголошений у газеті «Відомості приватизації» від 13 січня 2016
року № 3-4 (919-920) та запланований на 22 квітня 2016 року, не відбувся у зв’язку
з відсутністю заяв від потенційних покупців.
Регіональним відділенням ФДМУ по Закарпатській області прийнято рішення про приватизацію державної частки у статутному капіталі товариства
з обмеженою відповідальністю «Липчанблок» (код за ЄДРПОУ 22098117,
адреса: 90415, Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Липча, вул. Вакарова, 54)
у розмірі 22,5 % статутного капіталу товариства.
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ФДМУ ПОВІДОМЛЯЄ
Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Рівненській області
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантної посади начальника
відділу оренди державного майна
Основні вимоги до претендентів: громадянство України; повна вища
освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста; стаж роботи за фахом на державній службі не менш як
3 роки або в інших сферах управління не менш як 5 років; знання приватизаційного законодавства; вільне володіння державною мовою; вміння
працювати на комп’ютері.
Згідно з чинним порядком на заміщення посад державних службовців
конкурсанти складають іспит на знання Конституції України, законів України
«Про державну службу», «Про запобігання корупції», а також законодавства
з професійного спрямування.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня
опублікування оголошення про проведення конкурсу за адресою:
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Додаткові відомості про умови конкурсу можна отримати за телефоном (0362) 62-33-18.

Засновник і видавець –
Фонд державного майна України
Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.
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4 травня 2016 р.

офіційне видання Фонду
державного майна України

Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 25.04.2016 № 857)

Сумська область

Нежитлове вбудовано-прибудоване приміщення загальною площею 68,0 м2
(літ. А-1) за адресою: 41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Горького, 4, що перебуває на балансі Відкритого акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Свема» (код за ЄДРПОУ 05761318).

Хмельницька область

Будівля пожежного сараю площею 36,6 м2 за адресою: 31310, Хмельницька
обл., Хмельницький р-н, смт Чорний острів, вул. Вокзальна, 1, що перебуває на
балансі Товариства з обмеженою відповідальністю «Чорноострівське хлібоприймальне підприємство» (код за ЄДРПОУ 03343746).

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 26.04.2016 № 868)

Полтавська область

1. Нежитлова будівля загальною площею 442,9 м2 за адресою: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 34, що перебуває на балансі Територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській
області (код за ЄДРПОУ 26304855).
2. Нежитлова будівля загальною площею 360,0 м2 за адресою: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Старо-Троїцька, 3, що перебуває на балансі Територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області
(код за ЄДРПОУ 26304855).

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 26.04.2016 № 870)

Харківська область

1. Нежитлова будівля електропідстанції (ЗТП-275) загальною площею 84,5 м2
за адресою: 62103, Харківська обл., Богодухівський р-н, м. Богодухів, вул. Шевченка, 1, що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства «Богодухівський хлібозавод АПІ-ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 00381930).
2. Нежитлова будівля газорозподільного пункту (ГРП) загальною площею
47,6 м2 за адресою: 62103, Харківська обл., Богодухівський р-н, м. Богодухів,
вул. Шевченка, 1, що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства
«Богодухівський хлібозавод АПІ-ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 00381930).

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 11.04.2016 № 714)

Дніпропетровська область

Єдиний майновий комплекс – цех ректифікації колишнього структурного підрозділу Дніпропетровського коксохімічного заводу ім. Калініна за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Коксохімічна, 1.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
м. Київ

Пропонується до приватизації шляхом продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону об’єкт державної
власності групи А – єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Київмашсервіс» разом із земельною ділянкою за адресою: 02222, м. Київ,
вул. Пухівська, 4г.
До складу єдиного майнового комплексу державного підприємства «Київмашсервіс» входить нерухоме майно: адміністративний корпус – 3 456,0 м2, дослідноекспериментальний цех – 4 032,0 м2, будівля гаража, будівля складу ВКБ – 900,0 м2,
будівля КПП – 28,53 м2, склад мод. «Ангар» – 705,0 м2, теплопункт, водний вузол,
трансформаторна підстанція – 324,0 м2, паливозаправний пункт – 120,0 м2.
Більш докладну інформацію щодо зазначеного об’єкта можна отримати за
тел. (044) 281-00-35.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 днів з
дня опублікування оголошення до РВ ФДМУ по м. Києву за адресою: 01032,
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.

ЧЕРHІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства
Новодністровської державної швейно-трикотажної фабрики
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс Новодністровської державної
швейно-трикотажної фабрики.

Код за ЄДРПОУ 25077191.
Місцезнаходження об’єкта: 60236, м. Новодністровськ, Сокирянський р-н,
Чернівецька обл.
Види діяльності об’єкта: виробництво швейних, трикотажних виробів та виробів з текстилю, роздрібна та оптова торгівля тканинами.
Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять 417 од.
основних засобів, у т. ч.: транспортні засоби – 2 од., інші необоротні активи – 415
од. Будівлі та споруди у підприємства відсутні. Основні засоби та запаси підприємства зберігаються на орендованому складі.
Відомості про земельну ділянку: –.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2005 р., продукція не випускається. Обсяг власного капіталу
підприємства є від’ємним значенням і становить (–) 44,3 тис. грн. Заборгованість
станом на 29.02.2016: дебіторська – немає; кредиторська – 240,7 тис. грн. Непокритий збиток минулих років – 537,8 тис. грн.
Підприємство збиткове, нерентабельне.
Викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище,
утворення і розміщення відходів у підприємства немає.
Чисельність працюючих: 2 особи (в. о. директора – 1, бухгалтер – 1).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 24 750,00 грн,
ПДВ – 4 950,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  – 29 700,00
грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець.
2. Недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи
уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40
Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41
Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців від дати переходу права
власності.
3. Новий власник стає правонаступником усіх прав та обов’язків підприємства.
4. Погашення кредиторської заборгованості підприємства станом на
29.02.2016, зокрема: заборгованості із заробітної плати в сумі 104,9 тис. грн,
зобов’язань перед бюджетом в сумі 49,8 тис. грн та зі страхування в сумі 69,6 тис.
грн протягом 6 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу, іншої заборгованості протягом 12 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу.
5. Створення безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві.
6. 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.
7. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 2 970,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Держказначейська служба України, м. Київ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 24.05.2016 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяви, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на
електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 20.05.2016.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60.
В інформації РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта приватизації державної власності – єдиного
майнового комплексу «Коломийський експериментальний завод програмованих радіоелектронних учбових терміналів «ПРУТ» за адресою:
78200, м. Коломия, вул. Валова, 48, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від 20.04.2016 № 32 (948) на стор. 1, замість слів: «Грошові кошти в розмірі
175 631,29 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації,…»
слід читати: «Грошові кошти в розмірі 1 756 312,90 грн, що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта приватизації,…».

КОНКУРСИ З відбору розробників
документації із землеустрою
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований, а саме: встановлення або відновлення меж
земельної ділянки; погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками та
землекористувачами; закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з реєстрації земельної
ділянки у державному земельному кадастрі, присвоєння кадастрового номера та
внесення відомостей до національної кадастрової системи, у тому числі перевірка
файла обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файла); погодження та затвердження документації із землеустрою у
встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи
документації із землеустрою; підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт групи Д – об’єкт незавершеного будівництва – водна станція (разом із земельною ділянкою) за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. П. Морозова, 100, балансоутримувач – Державне наукововиробниче підприємство «Цирконій».
Орієнтовний розмір земельної ділянки: близько 0,2231 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 28.03.2001
№ 493 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку», від 11.01.2010 № 02 «Про внесення змін до наказу ФДМУ від 28.03.2001 № 493».

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: відповідна документація із землеустрою, погоджена та затверджена
у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації
із землеустрою; витяг із державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; документ, що підтверджує встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Дніпропетровській 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 містися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсної пропозицією. До підтвердних документів, які подаються
на розгляд конкурсної комісії, 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,
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
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матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; копії спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею,
або відповідних допусків до державної таємниці (за необхідності); згода на обробку
персональних даних (додаток 4) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів
на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт із землеустрою з урахуванням
додатку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконання робіт із землеустрою, а також строк виконаних робіт, зазначений у календарних днях.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу документального забезпечення, архівної та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Дніпро
петровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 10.
Останній день приймання заяв на участь у конкурсі – 25.05.2016 (включно)
до 17.00.
Конкурс відбудеться 02.06.2016 об 11.00 у РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6.
Телефон для довідок (056) 744-11-41.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу
об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, визначення
та закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками
встановленого зразка; погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у
державному земельному кадастрі, присвоєння кадастрового номера та внесення
відомостей до національної кадастрової системи, у т. ч. перевірка файла обміну
даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного
файла); погодження та затвердження проекту із землеустрою у встановленому
порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи документації із
землеустрою та витягу з Державного земельного кадастру; підготовка інших матеріалів та документів, що необхідні для продажу земельної ділянки).
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт –
будівлі та споруди колишнього учбового комбінату загальною площею
1 167,8 м2, у складі: будівля літ. «А» площею 986,6 м2, чотири об’єднаних
гаража літ. «Б, Б1» площею 181,2 м2 за адресою: 65039, м. Одеса, Бісквітний
провулок,16а.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 1 802,0 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 17.07.2013
№ 1039 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: документ, що підтверджує встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками; проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки; витяг з Державного земельного кадастру про
присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою; документація із землеустрою,
погоджена та затверджена у встановленому порядку; інші матеріали та документи,
необхідні для продажу земельної ділянки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Одеській
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, поданих
на конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами); 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 претендентів 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 оброблення персональних даних (додаток 4 до Положення
про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом
ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт із землеустрою,
а також строк виконання робіт, зазначений в календарних днях.
Конкурс відбудеться 10.06.2016 об 11.00 в РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1110.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по Одеській
області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15, 11-й поверх, каб.1113, час
приймання вхідної документації з 9.00 до 16.00, у п’ятницю – з 9.00 до 15.00). Приймання заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.
Телефони для довідок: (048) 728-72-62, 731-50-28.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про проведення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу
об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою
1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на
якій він розташований (визначення або уточнення меж земельної ділянки та погодження їх з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого
зразка; проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку;
отримання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою та витягу з Державного земельного кадастру; підготовка інших матеріалів
та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт
незавершеного будівництва – шестиповерхова адміністративна будівля з
двоповерховою прибудовою (м. Суми, вул. Менжинського (нова назва – Березовий гай), 9).
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,2382 га.
2. Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 24.04.2000
№ 867 «Про перелік об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 № 573-р «Про
затвердження переліку нерухомого військового майна Прикордонних військ, яке
пропонується до відчуження».
3. Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Умови конкурсу.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до регіонального відділення 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 за встановленою формою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір
виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011
№ 1420, із змінами); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб –
платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи); копії установчих документів
претендента та довідки про присвоєння 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, із змінами) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у
конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконаних робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасного їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його
письмово повідомляє голова конкурсної комісії із зазначенням підстав відмови.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу кадрової роботи та
організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області до 25.05.2016.
Конкурс відбудеться 08.06.2016 о 14.00 у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Телефон для довідок (0542) 36-21-83.

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки до продажу
земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об’єкти
незавершеного будівництва, що підлягають приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою,
погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання позитивного висновку державної експертизи документації із
землеустрою (у разі необхідності її проведення), отримання витягу з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку, підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки.
Дані про об’єкти землеустрою.
1. Незавершене будівництво лазні-пральні на 20 місць за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р-н, смт Парафіївка, вул. Новозаводська, 10.
Об’єкт – одноповерхова будівля з силікатної цегли. Розміри за планом: лазня
15,6 х 14,0 м, пральня 14,5 х 16,0 м. Комунікації відсутні. Розмір земельної ділянки визначається в ході робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 13.06.2000
№ 1248 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку».
2. Незавершене будівництво прибудови до 108-квартирного житлового будинку для роботи з дітьми за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький р-н,
смт Ладан, вул. Заводська, 30.
Об’єкт – одноповерхова будівля з червоної цегли розміром 10,0 х 2,7 м.
Комунікації відсутні. Розмір земельної ділянки визначається в ході робіт із
землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 06.03.2000
№ 452 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку».
3. Незавершене будівництво магазину «Універсам» за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт Ладан, вул. Миру, 19а.
Об’єкт – каркас будівлі з залізобетонних колон площею 42,0 х 30,0 м. На відстані 20,0 м від об’єкта дорога з твердим покриттям. Розмір земельної ділянки
визначається в ході робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 20.09.2002
№ 1665 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку».
4. Незавершене будівництво реабілітаційного центру за адресою: Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Червоноармійська, 17а.
Об’єкт – лікувальний та житловий корпуси. Лікувальний корпус – триповерховий з підвалом. Стіни виконані з червоної та силікатної цегли. Виконані внутрішні

перегородки та штукатурні роботи на 60 %. Загальна будівельна готовність – 40 %.
Житловий корпус – двоповерховий з підвалом. Корпус складається з двох блоків.
Загальна будівельна готовність – 35 %. Розмір земельної ділянки визначається
в ході робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 14.09.2006
№ 1414 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку».
5. Незавершене будівництво 2-квартирного житлового будинку за адресою: Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Єсеніна, 28.
Об’єкт – одноповерховий двоквартирний будинок розміром 22,0 х 11,0 м з
червоної цегли. Загальна будівельна готовність – 30 %. Розмір земельної ділянки
визначається в ході робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 30.11.2000
№ 2506 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку».
6. Незавершене будівництво цегельного заводу за адресою: Чернігівська
обл., смт Варва, вул. Зарічна, 80.
Об’єкт – корпус розміром 90,0 х 24,0 м зі збірного залізобетону кроком 6,0 м,
частково залишилися стінові панелі та дах. Котельня – залізобетонна будівля, стінові
панелі та цегляна кладка частково зруйновані, дах перекритий залізобетонними
плитами. Каналізаційна насосна станція – будівля з червоної цегли розміром 3,0
х 3,0 м, дах перекритий залізобетонними плитами. Розмір земельної ділянки
визначається в ході робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 21.03.2003
№ 463 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку».
7. Незавершене будівництво одноквартирного житлового будинку з
господарчим блоком за адресою: Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Вербичі, вул. Садова, 8.
Об’єкт – будинок з керамічної цегли розміром 10,0 х 11,0 м, господарчий блок
з керамічної цегли розміром 6,0 х 10,0 м. Загальна будівельна готовність – 5 %.
Орієнтовна площа земельної ділянки – 0,25 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 20.09.2000
№ 1964 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку».
8. Незавершене будівництво одноквартирного житлового будинку з
господарчим блоком за адресою: Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Вербичі, вул. Садова, 9.
Об’єкт – будинок з керамічної цегли розміром 10,0 х 11,0 м, господарчий блок
з керамічної цегли розміром 6,0 х 10,0 м. Загальна будівельна готовність – 5 %.
Орієнтовна площа земельної ділянки – 0,25 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 20.09.2000
№ 1964 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку».
9. Незавершене будівництво одноквартирного житлового будинку з
господарчим блоком за адресою: Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Вербичі, вул. Перемоги, 2.
Об’єкт – будинок з керамічної цегли розміром 10,0 х 11,0 м, господарчий блок
з керамічної цегли розміром 6,0 х 10,0 м. Загальна будівельна готовність – 5 %.
Орієнтовна площа земельної ділянки – 0,25 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 20.09.2000
№ 1964 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку».
10. Незавершене будівництво одноквартирного житлового будинку з
господарчим блоком за адресою: Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Вербичі, вул. Перемоги, 4а.
Об’єкт – будинок з керамічної цегли розміром 10,0 х 11,0 м, господарчий блок
з керамічної цегли розміром 6,0 х 10,0 м. Загальна будівельна готовність – 5 %.
Орієнтовна площа земельної ділянки – 0,25 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 20.09.2000
№ 1964 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: документація із землеустрою, зокрема проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки; позитивний висновок державної експертизи (у разі
необхідності її проведення); витяг з Державного земельного кадастру про земельну
ділянку; інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Конкурсна документація подається 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 (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 (додаток 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.
Останній день подання конкурсної документації – 25.05.2016.
Конкурс відбудеться 02.06.2016 о 10.00 в РВ ФДМУ по Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 305.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по
Чернігівській області.
Місцезнаходження комісії: м. Чернігів, просп. Миру, 43, каб. 305, РВ ФДМУ
по Чернігівській області.
Телефон для довідок (0462) 67-63-02.

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

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єкта державної власності разом із земельною ділянкою
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – не завершена будівництвом школа разом із земельною ділянкою (0,3857 га), що перебуває
на балансі Управління капітального будівництва облдержадміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Чорномин, пров. Ю.
Рябчинської, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта приватизації шляхом продажу на аукціоні під розбирання. Телефон замовника конкурсу: відділ приватизації державного майна (0432) 67-27-46. Телефакс
замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу:
vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1шт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.04.2015: 1 459 078,40 грн. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,3857
га. Цільове призначення земельної ділянки: для громадської забудови. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. 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 сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами
оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту
оцінки, а також які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі ІІІ, ІV Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, ІV,
та додатках до нього. У пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки врахувати
вартість проектно-кошторисних робіт під розбирання. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента
та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими
в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті (на
конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
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Конкурс відбудеться 20.05.2016 об 11.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефони для довідок: 67-27-46, 35-26-31.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії регіонального відділення
до 16.05.2016 (включно) за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи Ж – лазня загальною площею 191,7 м2 з обладнанням. Балансоутримувач: ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., смт Томашпіль, вул. Заводська, 10а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: відділ приватизації державного майна (0432) 67-27-46. Телефакс замовника
конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Вінницькій області. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: будівля – 1 шт.; обладнання – котел (1 од).
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом
на 31.12.2014: первісна – лазня 36 793,19 грн; котел – 1 461,00 грн; залишкова – 0,00
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – будівля
магазину літ. «А» з ганками та підвалом загальною площею 65,5 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Племзавод «Україна» (ліквідований), та перебуває
на зберіганні Фермерського господарства «Фавор ВГВ». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Вінницька обл., Літинський р-н, с. Сосни, територія Соснівської сільської
ради, автодорога Багринівці – Уладівка, км. 12+135. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Телефон замовника конкурсу: відділ приватизації державного майна (0432) 67-2746. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника
конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій
області. Платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.:
будівля – 1 шт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 30.04.2011: незалежна оцінка (без ПДВ) – 23 449,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. 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 сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передба-

чено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті (на
конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 20.05.2016 об 11.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефони для довідок: 67-27-46, 35-26-31.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії регіонального відділення
до 16.05.2016 (включно) за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єкта державної власності разом із земельною ділянкою
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – господарський корпус з котельнею загальною площею 319,7 м2 (разом із земельною ділянкою площею 0,0536 га). Балансоутримувач: ПАТ «Крижопільське
АТП-10539». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., смт Крижопіль,
вул. Залізної дивізії, 30. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: відділ приватизації державного майна (0432) 67-27-46. Телефакс замовника
конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1шт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
21.01.2016: 62 444,00 грн. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,0536 га. Цільове
призначення земельної ділянки: для підприємств іншої промисловості. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. 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 сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
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№
з/п

Назва об’єктів

Дата
оцінки

Вид вартості

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Платник

Замовник

Ринкова

Ринкова

Ринкова

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Нежитлове приміщення площею 43,5 м2 за адресою:
30.04.16
ТОВ «ВиРВ ФДМУ
Київська обл., м. Вишневе, вул. Л. Українки, 88, що перобниче
по Київській
ребуває на балансі Управління Державної казначейоб’єднання області
ської служби України у Києво-Святошинському районі
технічної інКиївської області
вентаризації»
2 Нежитлове приміщення площею 196,0 м2 за адресою: 30.04.16
ФОП Чухрай РВ ФДМУ
Київська обл., м. Вишгород, вул. Шкільна, 6, що переЄ. В.
по Київській
буває на балансі УДНВІ зйомок міст та геоінформатики
області
ім. А. В. Шаха
2
3 Нежитлові приміщення площею 15,0 м за адресою:
30.04.16
ФОП Андру- РВ ФДМУ
Київська обл., м. Вишгород, пл. Шевченка, 2, що перещенко В. М. по Київській
бувають на балансі УДППЗ «Укрпошта»
області
2
4 Нежитлові приміщення площею 145,17 м в будівлі
30.04.16
ФОП Вовчук РВ ФДМУ
адміністративно-побутового корпусу № 4 за адресою:
С. Б.
по Київській
Київська обл., м. Бровари, Промвузол, що перебувають
області
на балансі ДП «Завод порошкової металургії»
2
5 Нежитлове приміщення площею 37,7 м за адресою:
31.05.16
ФОП Бєлєхов РВ ФДМУ
Київська обл., м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської дивізії,
М. М.
по Київській
7, що перебуває на балансі ДЗ «Спеціалізована медикообласті
санітарна частина № 5 МОЗ України»
6 Вбудовані приміщення площею 1470,56 м2 частини
31.05.16
ТОВ «Кулер» РВ ФДМУ
ковальсько-пресувального цеху у тому числі рампи
по Київській
за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Горького, 1,
області
що перебувають на балансі УВТО КП «Кіровгеологія»
7 Нежитлове приміщення площею 13,7 м2 за адресою:
31.05.16
ФОП Швець РВ ФДМУ
Київська обл., м. Тетіїв, вул. Цвіткова, 6, що перебуває на
Н. В.
по Київській
балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»
області
8 Нежитлове приміщення № 26 на першому поверсі
30.04.16
ТОВ «ЕІР КИЇВ РВ ФДМУ
2
офісної будівлі СПВО площею 22,7 м за адресою: КиКАРГО»
по Київській
ївська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт
області
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»
Ринкова

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: АЗС, інв. № 11213, у т.ч. операторна (літ. Й),
навіс (літ. Ї), цистерни № 9 – 12, гравійна площадка площею 510,0 м2 майно
вого комплексу «Ремонтна база АТП ДП «ЗВВО». Балансоутримувач об’єкта
оцінки: ДП «Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання» (Тячівський район,
смт Дубове, вул. Заводська, 8) (тел. (03134) 7-22-65, ел. адреса zvvo@meta.ua).
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Калини, вул. Леніна, 220/б. 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 Суходольський
Василь Васильович. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): основні
засоби – 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): основні засоби – 54 385 грн станом
на 01.12.2015. Місце розташування земельної ділянки: Тячівський район, с. Калини,
вул. Леніна, 220/б. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування
гаража та АЗС. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Нормативно грошова оцінка земельної ділянки станом на 01.01.2016: 3,15 грн/м2.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 38) площею 15,7 м2
третього поверху радіоцентру (літ. А) і антенна вежа. Балансоутримувач
об’єкта оцінки: філія Національної телекомпанії України «Закарпатська регіональна
дирекція» (тел. (0312) 61-62-72). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, Київська набережна, 18. 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: ПрАТ «МТС Україна» (м. Київ, вул. Лейципзька, 15. Правовий режим зе-
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Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
9 Нежитлові приміщення загальною площею 48,6 м2
31.05.16
ТОВ «Тотусадміністративної будівлі (інв. № 1), в т. ч.: нежитлове
сервіс»
приміщення площею 14,0 м2, нежитлове приміщення
площею 13,8 м2, нежитлове приміщення площею 6,3 м2,
нежитлове приміщення площею 14,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, 2-й Замковий провулок, 10а,
що перебувають на балансі Білоцерківського філіалу Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального
інституту «НДІпроектреконструкція»
10 Частина приміщення площею 9,0 м2 територіального сер- 31.05.16
ПАТ «Артем –
вісного центру № 3243 за адресою: Київська обл., м. БроБанк»
вари, вул. Чкалова, 4, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Київській області
11 Частина приміщення площею 4,4 м2 територіального сер- 31.05.16
ПАТ «Артем –
вісного центру № 3242 за адресою: Київська обл., м. Біла
Банк»
Церква, вул. Сухоярська, 18а, що перебуває на балансі
Регіонального сервісного центру МВС в Київській області
12 Частина приміщення площею 9,3 м2 територіального
31.05.16
ПАТ «Артем –
сервісного центру № 3241 за адресою: Київська обл.,
Банк»
смт Баришівка, вул. Польова, 5, що перебуває на балансі
Регіонального сервісного центру МВС в Київській області
13 Частина приміщення площею 5,7 м2 територіального
31.05.16
ПАТ «Артем –
сервісного центру № 3249 за адресою: Київська обл.,
Банк»
Ставищенський р-н, с. Винарівка, вул. Лісова, 39,
що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Київській області
14 Частина будівлі кафе з прибудовами площею 20,3 м2
31.05.16
ФОП Манза адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Комунісджос
тична, 4, що перебуває на балансі Бориспільського МВ
Гаіна ВасиГУ МВС України в Київській області
лівна
15 Приміщення № 8 та № 9 в будівлі складу тимчасового 31.05.16
ТОВ «Аерозберігання № 1, 2, 3 (інв. № 8308) площею 1 069,9 м2
порт Київ
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль-7, ДП «МіжКарго»
народний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на
балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
16 Державне нерухоме майно загальною площею 957,3 м2, 31.05.16
ФОП Нау т. ч.: нежитлова будівля складу (літ. «А») площею
вроцький
193,5 м2, нежитлова будівля складу (літ. «Б») площею
Олександр
533,1 м2, нежитлова будівля гаража (літ. «В») площею
Володими182 м2 та нежитлова будівля прохідної (літ. «Г») площею
рович
48,7 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква,
бульв. 50-річчя Перемоги, 45а, що перебувають на
балансі Департаменту з питань цивільного захисту та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської
обласної державної адміністрації
17 Виробничі приміщення площею 462,8 м2 за адресою:
31.05.16
ТДВ «УзинКиївська обл., Кагарлицький р-н, с. Стави, вул. Донецька,
ський цукро49, що перебувають на балансі ДПЗД «Укрінтеренерго»
вий комбінат»
18 Частина нежитлових приміщень загальною площею
31.05.16
ФОП Дани38,5 м2, у т. ч.: частина нежитлового приміщення плоленко Алла
щею 20,7 м2 та нежитлове приміщення площею 17,8 м2
Анатоліївна
за адресою: Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, 22, що перебувають на балансі Київської обласної
дирекції УДППЗ «Укрпошта»
19 Приміщення № 89 на 2-му поверсі бізнес-центру вантаж- 31.05.16
ТОВ «Гюнсел»
ного термінала (інв. 47565) площею 24,9 м2 за адресою:
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на
балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Ринкова

IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи Е  – державна
частка у статутному капіталі ТОВ «Липчанблок», що становить 22,5 % статутного капіталу. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ТОВ «Липчанблок» (90415,
Закарпатська обл., Хустський район, с. Липча, вул. Вакарова, 54, тел. (03142) 5-1645, 7-71-15). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Липча,
вул. Вакарова, 54. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості державної частки з метою її продажу в процесі приватизації. Телефон замовника конкурсу:
(0312) 61-38-83.Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 23.32 – Виробництво цегли,
черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини (основний); 08.12. – Добування піску, гравію, глин і каоліну; 46.73. – Оптова торгівля деревиною, будівельними
матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 46.13. – діяльність посередників у
торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком станом на 31.12.2015: 15 486 од., у тому числі: основні засоби – 15 481, з них
будівлі і споруди – 19 од., транспортні засоби – 3 од., машини і обладнання – 13 472
од., передавальні пристрої – 4 од., малоцінні необоротні нематеріальні активи – 1 983
од., незавершені капітальні інвестиції – 5 од. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства: 5 364,9 тис. грн. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами):
основних засобів – 2454,5 тис. грн, незавершених капітальних інвестицій – 166,1 тис.
грн станом на 31.12.2015. Кількість земельних ділянок – 2: земельна ділянка площею 2,8 га; місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., Хустський
р-н, с. Липча, вул. Вакарова, 54; цільове призначення земельної ділянки: для розташування виробничої бази; правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування; нормативна грошова оцінка земельної ділянки станом на 04.02.2016:
1 858 877,15 грн; земельна ділянки площею 9,324 га; місце розташування земельної
ділянки: Закарпатська обл., Хустський р-н, урочище «Полінець» на території Липчанської сільської ради; цільове призначення земельної ділянки: розробка глиняного
кар’єру та товарне сільськогосподарське виробництво; правовий режим земельної
ділянки: оренда; нормативно-грошова оцінка земельної ділянки станом на 04.02.2016:
3 127 092,66 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 здійснюватись 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 № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області (88000,
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, 313).
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 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі
прав на об’єкти інтелектуальної власності».
Вимогами 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.
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); 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)
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четверг
до 17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті необхідно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок: (0312) 61-38-83.

Ринкова

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗУ».
Адреса: м. Дніпропетровськ, пл. Жовтнева, 2. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ПАТ АКБ «Індустріалбанк».
 2. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗУ».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ АКБ «Індустріалбанк».
 3. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗУ».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Севастопольська, 17. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ АКБ «Індустріалбанк».
 4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 51,1 м2.
Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Донецьке шосе, 7. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ФОП Черевкова Т. В.
 5. Назва об’єкта: об’єкт соціально-культурного призначення – спортивний майданчик з роздягальнею. Балансоутримувач: ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Красноярська, 14б. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні зі збереженням профілю діяльності.
Замовник і платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
 6. Назва об’єкта: автостанції літ. А-3 загальною площею 1944,5 м2;
зупиночні павільйони літ. Б, літ. В; вимощення I площею 5 678,0 м2; оглядова яма II площею 63,5 м2. Балансоутримувач: ПАТ «Інгулецький гірничозбагачувальний комбінат». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. 50 років Жовтню, 36. Мета
оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Замовник та особа-платник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
 7. Назва об’єкта: об’єкт соціально-культурного призначення (група Ж) –
танцювальний майданчик. Балансоутримувач: ПАТ «Інгулецький гірничозбагачувальний комбінат». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 4б. Мета оцінки –
приватизація шляхом продажу на аукціоні. Замовник та особа-платник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області.
 8. Назва об’єкта: об’єкт соціально-культурного призначення (група Ж) –
шаховий клуб. Балансоутримувач: ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: м. Кривий Ріг. пл. 60-річчя СРСР, 4. Мета оцінки – приватизація
шляхом продажу на аукціоні. Замовник та особа-платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
 9. Назва об’єкта: об’єкт соціально-культурного призначення (група Ж) –
спорткомплекс зі стадіоном. Балансоутримувач: ПАТ «Південний гірничо-зба
гачувальний комбінат». Адреса: м. Кривий Ріг. вул. Кармелюка, 35. Мета оцінки –
приватизація шляхом продажу на аукціоні. Замовник та особа-платник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області.
 10. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у кількості 76 одиниць.
Балансоутримувач: ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат». Мета оцінки – відшкодування збитків, нанесених державі за незбереження державного майна. Дата оцінки – 15.04.16. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат».
 11. Назва об’єкта: об’єкт державної власності – котельня, інв.
№ 1000527. Балансоутримувач: ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат». Мета оцінки – відшкодування збитків, нанесених державі за незбереження
державного майна. Дата оцінки – 31.03.16. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат».
 12. Назва об’єкта: Державне підприємство «Криворізьке «Райагропроменерго», розташоване на земельній ділянці площею 1,9 га. Адреса: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Коломійцеве. Мета оцінки – продаж на аукціоні. Замовник і платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
 13. Назва об’єкта: Державне підприємство Державний шовкорадгосп
«Криворізький», розташоване на земельній ділянці площею 213 га. Адреса:
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Лісопитомник. Мета оцінки – продаж
на аукціоні. Замовник і платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
 14. Назва об’єкта: Державне сільськогосподарське підприємство
«Кільчень», розташоване на земельній ділянці площею 141,95 га. Адреса:
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Голубівка. Мета оцінки – продаж
на аукціоні. Замовник і платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких
робіт; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях).
Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції учасників конкурсу, в яких термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення, архівної
та адміністративно господарської роботи за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 13 травня 2016 р.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 19.05.2016 о 10.00,
телефон для довідок (056) 744-11-51.

Ринкова

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область

мельної ділянки: право постійного користування. Нормативно грошова оцінка
земельної ділянки станом на 03.03.2016: 778,70 грн/м2. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись 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 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 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.
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).
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четверг
до 17.00, п’ятниця до 15.45).
Конкурсна документація подається на кожний об’єкт окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь у конкурсі,
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області
(адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після
дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон для довідок: (0312) 61-38-83.
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передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами
оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту
оцінки, а також які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ, ІV Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
ІV та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті (на
конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 20.05.2016 об 11.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефони для довідок: 67-27-46, 35-26-31.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії регіонального відділення
до 16.05.2016 (включно) за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
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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 за 15.01.2016
№ 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 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 Київ
ській 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 19.05.2016 об 11.00 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 комунальної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – нежитлове приміщення площею 52,8 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: КП «Червонограджитлокомунсервіс». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Івасюка,14. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом викупу. 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.
 2. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – нежитлове приміщення площею 197,6 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Відділ культури Червоноградської міської ради. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Корольова, 8. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації
шляхом викупу. 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 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 документального забезпечення та роботи
з документами для службового користування 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 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.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна з визначенням ринкової вартості
 1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення в прибудові до 9-поверхового
житлового будинку площею 22,8 м2. Місцезнаходження об’єкта: квартал. 287,
буд. 16, м. Кременчук, Полтавська область. Балансоутримувач: Кременчуцький
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національний університет імені Михайла Остроградського. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована
дата оцінки: 30.04.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ
по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Комарчук І. О.
 2. Назва об’єкта: адміністративне приміщення площею 36,4 м2. Місцезнаходження об’єкта: пров. Леніна, 6б, смт Чутове, Полтавська область. Балансоутримувач: Державна фінансова інспекція в Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована
дата оцінки: 30.04.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ
по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Новицька О. В.
 3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 5,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Грушевського, 2а, м. Полтава. Балансоутримувач:
Відокремлений структурний підрозділ Полтавського коледжу нафти і газу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.04.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі
необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Семенець О. Г.
 4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 1 878,8 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Жовтнева, 40б, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована
дата оцінки: 30.04.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ
по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Конструкторське бюро
машинобудування і авіації».
 5. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення 1-го поверху приміщення їдальні площею 1,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Харківка, 64,
м. Миргород, Полтавська область. Балансоутримувач: Спеціалізований миргородський санаторій «Слава». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.04.2016. Строк виконання
робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних
робіт: ФОП Слєпов В. М.
 6. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – одноповерховий
4-кімнатний житловий будинок з підсобним господарським приміщенням
(разом із земельною ділянкою). Місцезнаходження об’єкта: вул. Степна, 15,
с. Абазівка, Полтавський р-н, Полтавська область. Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на аукціоні. Запланована дата оцінки: 30.04.2016.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту). Замовник та платник виконаних робіт: РВ ФДМУ
по Полтавській області.
 7. Назва об’єкта: нежитлова будівля магазину площею 81,5 м2 разом із
земельною ділянкою площею 0,0344 га. Місцезнаходження об’єкта: вул. Центральна, 5, с. Коханівка, Чутівський р-н, Полтавська область. Балансоутримувач:
ТОВ «Павлівське». Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на
аукціоні. Запланована дата оцінки: 30.04.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник та платник виконаних робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, (далі – Положення), а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 Положення);
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за
наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 Положення).
Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. В своїх конкурсних
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт і
у тому числі ПДВ.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерського та
адміністративно-господарської роботи РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 415 до 13.05.2016 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурс відбудеться
19.05.2016 о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: 36014,
м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, 4-й поверх, кімн. 404. Телефон для довідок
(05322) 2-89-58.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів – гідроспоруди в кількості 362 од. (балансоутримувач – Державне підприємство «Укрриба»).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Глухівський р-н – на земельних ділянках Перемозької, Семенівської та Уздицької сільських рад; Конотопський р-н – на земельних
ділянках Підлипнянської сільської ради; м. Конотоп – на земельних ділянках Конотопської міської ради; Краснопільський р-н – на земельних ділянках Самотоївської
сільської ради; Сумський р-н – на земельних ділянках Верхньосироватської та Садівської сільських рад; м. Суми – на земельних ділянках Сумської міської ради. Розмір земельної ділянки, усього: 98,4037 га. Місце розташування земельних ділянок:
Глухівський р-н – на земельних ділянках Перемозької сільської ради – 12,2065 га,
Семенівської сільської ради – 0,2475 га та Уздицької сільської ради – 4,7121 га; Конотопський р-н – на земельних ділянках Підлипнянської сільської ради – 11,9763 га;
м. Конотоп – на земельних ділянках Конотопської міської ради – 34,0109 га; Краснопільський р-н – на земельних ділянках Самотоївської сільської ради – 20,0521 га;
Сумський р-н – на земельних ділянках Верхньосироватської сільської ради – 7,6028
га та Садівської сільської ради – 1,4955 га; м. Суми – на земельних ділянках Сумської
міської ради – 6,1 га. Цільове призначення земельних ділянок: землі водного фонду. Правовий режим земельної ділянки: право користування. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: ні. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Мета проведення незалежної оцінки – оренда. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 30.04.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПАТ «Сумирибгосп».
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 32,4 м2
(балансоутримувач – Сумський державний університет). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській
області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «НЕТКРЕКЕР».
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 5,0 м2 (балансоутримувач – Сумський державний університет). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м.Суми, вул.Римського-Корсакова, 2. Мета проведення
незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській
області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Михайлевич О. А.
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 10,4 м2
(балансоутримувач – Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Роменська, 87. Мета
проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Михайлевич О. А.
 5. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (балансоутримувач – Сумський коледж харчової промисловості Національного університету харчових технологій). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Суми, вул. Пролетарська, 60. Мета проведення незалежної оцінки – передача в
оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки
об’єкта – ФОП Чередніченко С. М.
 6. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (балансоутримувач – Міжрегіональний центр швидкого реагування
Державної служби України з надзвичайних ситуацій). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Сумська обл., м. Ромни, вул. Маяковського, 64. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.04.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПАТ АБ «Укргазбанк».
 7. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 9,0 м2 на першому поверсі будівлі – пам’ятки історії, архітектури та монументального мистецтва місцевого значення «Будинок повітового земства»
(балансоутримувач – Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного
педагогічного університету імені Олександра Довженка). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 51. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.04.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Барбашова І. В.
 8. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів, а саме: 1) будівля загальною площею 631,3 м2; 2) будівля загальною площею 553,26 м2;
3) будівля загальною площею 553,26 м2 (балансоутримувач – Казенне підприємство Шосткинський казенний завод «Зірка»). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Сумська обл., м. Шостка, вул. Леніна, 36. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2016.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з
оцінки об’єкта – ТОВ «ФІРМА «КАТАНА».
 9. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 47,0 м2 (балансоутримувач – Відокремлений структурний підрозділ
«Шосткинський професійний ліцей Сумського державного університету»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Шостка, вул. Короленка, 50. Мета
проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Романько А. М.
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.

4 травня 2016 року

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається до конкурсної комісії разом із супровідним листом.
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву
суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 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 травня 2016 року
(включно).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення медпункту
першого поверху літери «А» в гуртожитку площею 5,25 м2, що перебуває на
балансі Державного навчального закладу «Почаївське вище професійне училище».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Кременецька, 31, м. Почаїв, Кременецький р-н, Тернопільська область. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних
відносин (0352) 52-36-38, сектор оцінки майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності (0352) 52-66-85. Телефакс замовника конкурсу (0352) 5273-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП
Пахнюк Олена Володимирівна. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки
станом на 01.01.2016: 1,3 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.04.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нерухомого майна, що належить до
державної власності, загальною площею 72,4 м2, що перебуває на балансі
Державного навчального закладу «Борщівський професійний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шухевича, 14, м. Борщів, Тернопільська область. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу: (0241) 2-30-93.
Електронна адреса замовника конкурсу: filia_l@ukr.net. Замовник робіт з оцінки:
Державний навчальний заклад «Борщівський професійний ліцей». Платник робіт
з оцінки: ФОП Гаврилюк Віталій Ігорович. Балансова залишкова вартість об’єкта
оцінки станом на 01.04.2016: 41 747,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.04.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190, (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1. «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву), а саме:
1) підтвердні документи: заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу 1 Положення (за наявності); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення);
3) конкурсну пропозицію претендента, яка подається в запечатаному окремому
конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт: не повинен перевищувати 5 календарних днів.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місце знаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 705.
Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 52-66-85.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційно-докумен
тального забезпечення та адміністративно-господарської роботи РВ ФДМУ по Тернопільській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Тернопільській
області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 705.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення літери «Ж» в
майстерні площею 101,0 м2, що перебуває на балансі Державного навчального
закладу «Почаївське вище професійне училище». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Кременецька, 31, м. Почаїв, Кременецький р-н, Тернопільська область. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352)
52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, сектор оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності (0352) 52-66-85. Телефакс
замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу:
root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області.
Платник робіт з оцінки: ФОП Пахнюк Олена Володимирівна. Балансова залишкова
вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2016 : 12,2 тис. грн. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина зовнішнього фасаду адміністративної
будівлі загальною площею 5,45 м2, що перебуває на балансі Тернопільської
обласної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Князя
Острозького, 14, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних
відносин (0352) 52-36-38, сектор оцінки майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності (0352) 52-66-85. Телефакс замовника конкурсу (0352) 5273-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП
Недошитко Роман Михайлович. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки
станом на 01.04.2016: 385,13 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.04.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190, (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1. «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву), а саме:
1) підтвердні документи: заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу 1 Положення (за наявності); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення);
3) конкурсну пропозицію претендента, яка подається в запечатаному окремому
конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт: не повинен перевищувати 5 календарних днів.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 705.
Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 52-66-85.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційно-докумен
тального забезпечення та адміністративно-господарської роботи РВ ФДМУ по Тернопільській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Тернопільській
області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 705.

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
I. Приватизація:
 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го поверху
№ 3-1÷3-6, 1-8, II, III та 2-го поверху № 3-8÷3-37 в літ. «А-2» загальною
площею 653,6 м2, що перебувають на балансі ПАТ »Племінний завод «Червоний
велетень». Місцезнаходження підприємства: (об’єкта оцінки): 63422, Харківська
обл., Зміївський р-н, с. Першотравневе, пл. Центральна, 3. Мета проведення оцінки: незалежна оцінка початкової вартості об’єкта державної власності (група А),
що приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): нежитлові приміщення 1-го поверху № 3-1÷3-6,
1-8, II, III та 2-го поверху № 3-8÷3-37 у будівлі торгового центру (літ. «А-2») загальною площею 653,6 м2, рік введення в експлуатацію – 1975. Розмір статутного
фонду (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова
вартість майна: –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю ( так, ні ): ні.
Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові підвальні приміщення літ. «Ю»
загальною площею 246,9 м2. Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки):
м. Харків, вул. Беркоса, 27. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка початкової вартості об’єкта державної власності групи А, що приватизується
шляхом продажу на аукціоні.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): нежитлові підвальні приміщення літ. «Ю» загальною площею 246,9 м2, 1975 року побудови (колишній об’єкт цивільної оборони).
Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість майна: –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю
(так, ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна.
Запланована дата оцінки: 30.04.2016
II. Об’єкти оренди:
 1. Найменування об’єкта: нежитлові приміщення у підвалі та на 1-му
поверсі головного учбового корпусу загальною площею 146,2 м2, адреса:
м. Харків, вул. Сумська, 40; перебувають на балансі Харківського національного
університету будівництва та архітектури, тел. 700-02-50. Дата оцінки: на дату укладення договору на проведення незалежної оцінки. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди до 200 м2 для погодження розрахунку орендної
плати (за заявою від сторонньої організації). Інформація про замовника/платника:
Харківський національний університет будівництва та архітектури.
 2. Найменування об’єкта: частина нежитлового приміщення 2-го поверху 3-поверхової адміністративної будівлі, пам’ятка архітектури (інв.
№ 0001030003, реєстровий № 01116472.1.ПВПСЦЧ024, літ. за техпаспортом «А-3) загальною площею 2,0 м2, адреса: м. Харків, майдан Фейєрбаха,
1/3; перебуває на балансі Української державної академії залізничного транспорту
(код 01116472, тел. 732-28-75). Дата оцінки: 22.04.16. Мета проведення оцінки:
визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди. Інформація
про замовника/платника: ФОП Максименко Г. О.
 3. Найменування об’єкта: нежитлові приміщення – одноповерхова контора (інв. № 01000001, літ. «А») площею 116,5 м2 та одноповерхове сіносховище (інв. № 01100004, літ. «З») площею 139,0 м2, розміщені у комплексі
будівель і споруд №1, загальною площею 255,5 м2 за адресою: Харківська
обл., Печенізький р-н, комплекс будівель і споруд №1; перебуває на балансі Державного підприємства «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство» (код 35246550,
тел. (05746) 6-40-90). Дата оцінки: 18.06.16. Мета проведення оцінки: визначення
вартості об’єкта з метою продовження договору оренди. Інформація про замовника/платника: ТОВ «Святобор».
 4. Найменування об’єкта: нежитлові приміщення лабораторії на першому поверсі одноповерхового адміністративного будинку (інв. № 59250, літ.
«В-1») площею 107,1 м2; будівля гаража (літ. «Д-1») площею 20,9 м2; будівля
сараю (літ. «Д») площею 14,6 м2, загальною площею 142,6 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Академіка Павлова, 44а; перебувають на балансі Державної установи «Харківський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України»
(код 38493324, тел. 315-00-07). Дата оцінки: 14.04.16. Мета проведення оцінки:
визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди. Інформація
про замовника/платника: ТОВ «Науково-технічний медико-екологічний центр
«Екосистема».
 5. Найменування об’єкта: частина нежитлового приміщення на 1-му та
на 3-му поверхах цегляної будівлі побутових приміщень адміністративнопобутового корпусу 300С загальною площею 360,2 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Морозова, 13; перебуває на балансі Державного підприємства «Завод ім.
В.О. Малишева» (код 14315629, тел. 737-69-89). Дата оцінки: на дату укладення
договору на проведення незалежної оцінки. Мета проведення оцінки: визначення
вартості об’єкта оренди до 200 м2 для погодження розрахунку орендної плати (за
заявою від сторонньої організації). Інформація про замовника/платника: Державне
підприємство «Завод ім. В.О. Малишева».
 6. Найменування об’єкта: частина даху 6-поверхової адміністративнопобутового будівлі загальною площею 16,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 126; перебуває на балансі Державного підприємства «Завод ім. В.О. Малишева» (код 14315629, тел. 737-69-89). Дата оцінки: на дату укладення договору
на проведення незалежної оцінки. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди до 200 м2 для погодження розрахунку орендної плати (за заявою
від сторонньої організації). Інформація про замовника/платника: Державне підприємство «Завод ім. В. О. Малишева».
 7. Найменування об’єкта: частина фойє на 2-му поверсі 3-поверхового
навчального корпусу загальною площею 65,90 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Валентинівська. 4; перебуває на балансі Національного фармацевтичного
університету (код: 02010936, тел. (057) 706-35-81, 706-15-03. Дата оцінки: на дату
укладення договору на проведення незалежної оцінки. Мета проведення оцінки:
визначення вартості об’єкта оренди з метою передачі в оренду. Інформація про
замовника/платника: ФОП Івченко М. І.
 8. Найменування об’єкта: ділянка покрівлі 4-поверхової будівлі гуртожитку для курсантів загальною площею 25,00 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Полтавський шлях, 195, воєнне містечко № 40, буд. № 45; перебуває на балансі Державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою
«Кадетський корпус», (код: 38495321, тел. (057) 777-33-18, 777-38-18). Дата оцінки:
на дату укладення договору на проведення незалежної оцінки. Мета проведення
оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з метою передачі в оренду. Інформація
про замовника/платника: ПрАТ «МТС Україна».
 9. Найменування об’єкта: частина нежитлового приміщення № 1 (коридор) на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі «Казарма № 1» загальною площею
1,00 м2 за адресою: Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Ватутіне, вул. Військова, 23; перебуває на балансі Навчального центру Оперативно-рятувальної
служби цивільного захисту ДСНС України (код: 33879077, тел. (057) 406-83-29).
Дата оцінки: на дату укладення договору на проведення незалежної оцінки. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з метою передачі в оренду.
Інформація про замовника/платника: ПАТ КБ «Приват Банк».
 10. Найменування об’єкта: нежитлові приміщення – комора № 100, комора № 105, комора № 114, кабінет № 113, коридор № 83, кабінет № 81, кабінет
№ 84, підсобна № 82, частина приміщення № 112, загальна площа – 171,1 м2
за адресою: м. Харків, вул. Сумська,25; перебувають на балансі ДП «Харківський будинок грамплатівок» (код 04807811, тел. 759-64-67). Дата оцінки: на дату визначену
орендодавцем. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди до
200 м2 для погодження розрахунку орендної плати (за заявою від сторонньої організації). Інформація про замовника/платника: ДП «Харківський будинок грамплатівок».
11. Найменування об’єкта: частина нежитлового приміщення 1-го поверху
5-поверхової будівлі учбового корпусу № 2 (інв. № 01116432.1.ПВПСЦЧ005,
літ. за тех. паспортом «А-5») загальною площею 2,0 м2 за адресою м. Харків,
майдан Фейєрбаха, 7; перебуває на балансі Української державної академії залізничного транспорту, код 1116472. Дата оцінки: 22.03.16. Мета проведення оцінки:
визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди. Інформація
про замовника/платника: ФОП Максименко Г. О.
 12. Найменування об’єкта: нежитлове приміщення кімн. № 1 (службове приміщення) на першому поверсі дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку
(інв. № 1 69512, літ. «А-9) загальною площею 4,7 м2, за адресою м. Харків,
вул. Циліноградська, 50; перебуває на балансі Харківського державного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського, код 02214350. Дата оцінки: 29.04.16. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта з метою продовження договору
оренди. Інформація про замовника/платника: ФОП Буряковський В. М.
 13. Найменування об’єкта: нежитлове приміщення (кімн. № 16), вбудоване в 2-й поверх 2-поверхової частини 7-поверхової будівлі поштамту літ. «А-7»
(інв. №2800014), загальною площею 17,6 м2, за адресою м. Харків, вул. Кірова,
6; на балансі Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», код 22721970. Дата оцінки:
26.02.16. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта з метою продовження
договору оренди. Інформація про замовника/платника: ПрАТ «Київстар».
 14. Найменування об’єкта: нежитлове приміщення кімн. № 20 на 3-му
поверсі та № 60, 62 на першому поверсі 4-поверхової будівлі учбововиробничих майстерень (інв. №10310017, літ. Ц/2-4) загальною площею
81,22 м2 за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 126; перебуває на балансі
Державного навчального закладу «Харківське вище професійне училище № 6»,
код 05537609, тел. 393-10-64. Дата оцінки: 03.02.16. Мета проведення оцінки:
визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди. Інформація
про замовника/платника: ТОВ «Харківенергоприлад».
 15. Найменування об’єкта: нежитлові приміщення кімн. № 13, 14, 15,
16, 17 на першому поверсі 4-поверхової будівлі гуртожитку загальною площею 89,80 м2 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 12; перебувають на балансі
Харківського національного університету радіоелектроніки (код: 02071197, тел.:
(057) 702-10-16, 702-18-07, 702-10-13). Дата оцінки: на дату укладення договору
на проведення незалежної оцінки. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди з метою передачі в оренду. Інформація про замовника/платника:
ФОП Масалітіна О. В.
 16. Найменування об’єкта: частина учбово-виробничої майстерні № 29
загальною площею 56,20 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 87; перебуває на балансі Харківського професійного ліцею машинобудування (код: 02547719,
тел. (057) 700-53-77). Дата оцінки: на дату укладення договору на проведення
незалежної оцінки. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з метою передачі в оренду. Інформація про замовника/платника: ТОВ «НВФ
«ОРТТЕХ-ПЛЮС».
 17. Найменування об’єкта: частина нежитлового приміщення коридору на 3-му поверсі 3-поверхової будівлі навчального корпусу (літ. А-3, інв.
№ 72280) за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 79; перебуває на балансі Хар-
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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: адмінбудівля загальною площею 112,1 м2 за адресою: Херсонська обл., смт Іванівка, вул. Крупської, 7, що перебуває на балансі Державної
фінансової інспекції в Херсонській області. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: КУ «Іванівський районний центр по обслуговуванню закладів освіти, фізичної культури та спорту» Іванівської районної ради
Херсонської області. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.04.2016.
 2. Об’єкт: частина нежитлового приміщення площею 6,0 м2 підвалу гуртожитку № 3, що перебуває на балансі Херсонського національного технічного університету, за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 44. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Мартиненко Олег Ігорович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.04.2016.
 3. Об’єкт групи А державної власності – «Котельня (Будівля) внутрішньою
площею 941,5 м2» за адресою: Херсонська обл., м. Цюрупинськ, вул. Промислова,
1, що перебуває на балансі ПАТ «Машинобудівний завод «Аметист», але не увійшов
до його статутного капіталу. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та
м. Севастополі. Платник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні (наказ РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м.
Севастополі від 27.04.2016 № 243). 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:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту
11 розділу І Положення (за наявності); письмову згоду керівника суб’єкта оціночної
діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у
календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті (не більше 5 днів для об’єктів оренди та
не більше 10 днів для об’єкта приватизації); 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.

№ 35-36 (950-951)

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 Назва об’єкта оцінки: приміщення загальною площею 144,7 м2 (у т. ч.
площа загального користування – 7,0 м2) у будівлі магазину. Балансоутримувач – Хмельницька філія концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта:
Хмельницька обл., м. Славута, вул. Ярослава Мудрого, 37. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість
станом на 25.03.2016 – 32 014,88 грн. Дата оцінки – 30.04.2016. Строк виконання
робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Ващенко Валерій Олександрович.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки окремо у запечатаному конверті з описом документів, що
містяться у конверті, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, що
підтверджують право на виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених
абзацом сьомим пункту 11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до
Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору з кадрової роботи, організаційнодокументального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по
Хмельницькій області (каб. № 1) до 13 травня 2016 року (включно) до 15.30.
Конкурс відбудеться 19 травня 2016 року о 10.00 у РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею 700,0 м2 на
третьому (виробничому) поверсі корпусу № 31. Балансоутримувач – ДП «Новатор». Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17. Мета
проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова
залишкова вартість станом на 01.04.2016 – 118 885,00 грн. Розмір земельної ділянки – 154 417,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Хмельницький,
вул. Тернопільська, 17. Цільове призначення земельної ділянки – під виробничу базу.
Правовий режим земельної ділянки – право постійного користування. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки – 137 457 143,00 грн. Дата оцінки – 30.04.2016.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «Радіонікс».
 Назва об’єкта оцінки № 2: офісні приміщення загальною площею 52,2 м2
на другому поверсі частини корпусу № 70. Балансоутримувач – ДП «Новатор».
Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна
адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 01.04.2016 – 1 297,00 грн. Розмір земельної ділянки –
154 417,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17. Цільове призначення земельної ділянки – під виробничу базу.
Правовий режим земельної ділянки – право постійного користування. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки – 137 457 143,00 грн. Дата оцінки – 30.04.2016.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «Радіонікс».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
у запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено
правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу
1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (абзац другий
пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення); 3) конкурсна пропозиція
претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, по’язаних з виконанням робіт, а також
строку виконання робіт, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (прий
мальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору з кадрової роботи, організаційнодокументального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по
Хмельницькій області (каб. №1) до 13 травня 2016 року (включно) до 15.30.
Конкурс відбудеться 19 травня 2016 року о 10.00 у РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
№
Назва об’єкта оцінки
з/п
1 Частина приміщень першого
поверху

ПлоАдреса
Балансоутримувач
ща, м2 об’єкта оцінки
129,66 м. Черкаси, Південно-західний
просп. Хімі- регіональний центр
ків, 57
страхового фонду
документації
2 Частина нежитлового приміщен- 158,66 м. Черкаси, ЧДЖПП «Житлоня 4-го поверху в п’ятиповер
просп. Хімі- сервіс»
ховій адміністративній будівлі
ків, 50

Платник ро- Дата
біт з оцінки оцінки
ФОП Ри30.04.16
бак О. Б.
ПП «МІКАВТО»

30.04.16

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
№
ПлоНазва об’єкта оцінки
з/п
ща, м2

Адреса об’єкта
оцінки

1 Нежитлове приміщен- 23,3 м. Черкаси,
ня в одноповерховій
вул. Гоголя, 301
будівлі (літ. В)
2 Частина приміщення
їдальні «Меридіан»
3 Частина побутового
приміщення комбіцеху

Балансоутримувач

Платник
робіт з
оцінки
ФОП Хлипало В. Д.

ЧФ ДП «Державний науководослідний та проектновишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція»
508,9 м. Черкаси,
Черкаський національний
ФОП Адомвул. Хрещатик, 66 університет імені Богдана
ська Л. А.
Хмельницького
13,7 Черкаська обл., ДП «Златодар»
ФОП Гненм. Золотоноша,
на О. М.
вул. Шевченка, 47

Дата
оцінки

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛЬ

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.

30.04.16 30.04.16 30.04.16

ківського машинобудівного коледжу, код 24281593, тел. 737-23-30. Дата оцінки:
16.03.16. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди. Інформація про замовника/платника: ФОП Гришина М. О.
 18. Найменування об’єкта: частина нежитлового приміщення коридору на першому поверсі 4-поверхової будівлі навчального корпусу (літ. А-4,
інв. № 72285) за адресою: м. Харків, вул. Генерала Момота, 5 (Плеханівська,
5); перебуває на балансі Харківського машинобудівного коледжу, код 24281593,
тел. 737-23-30. Дата оцінки: 16.03.16. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди. Інформація про замовника/
платника: ФОП Гришина М. О.
 19. Найменування об’єкта: частина одноповерхового гаража загальною
площею 81,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3; перебуває на балансі
ДП МОУ Харківська контора матеріально-технічного забезпечення (код: 08162096,
тел. (057) 3703863). Дата оцінки: на дату укладення договору на проведення незалежної оцінки. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з метою передачі в оренду. Інформація про замовника/платника: ПП «ПАРТНЕР А».
 20. Найменування об’єкта: нежитлові приміщення – частина коридору
(S=13,96 м2) та кімн. № 15, 16, 17 у цокольному поверсі 9-поверхового житлового будинку загальною площею 70,56 м2 за адресою: м. Харків, вул. Старошишківська, 4; перебуває на балансі ДНВП «Об’єднання Комунар» (код: 14308730, тел.:
(057) 707-01-72, 702-99-82). Дата оцінки: на дату укладення договору на проведення
незалежної оцінки. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з
метою передачі в оренду. Інформація про замовника/платника: СТ «НАДІЯ-7».
 21. Найменування об’єкта: нежитлові приміщення – частина даху
9-поверхового гуртожитку (інв. № 10310001), реєстровий номер майна
03450749.1. ФТЯДЮЛ001, загальною площею 5,00 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Целіноградська, 22-39а; перебуває на балансі Харківського автомобільнодорожнього технікуму (код: 03450749). Дата оцінки: 11.07.16. Мета проведення
оцінки: визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди. Інформація про замовника/платника: ТОВ «Три Моб».
 22. Найменування об’єкта: нежитлове приміщення на першому поверсі у гуртожитку № 1 «Гігант» 5-поверхової будівлі, є пам’яткою архітектури
(літ. «Б-5»), загальною площею 166,9 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська,
79/1; перебуває на балансі Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут». Дата оцінки: 25.12.15. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди. Інформація про
замовника/платника: ПФ»РОМБ».
 23. Найменування об’єкта: нежитлове приміщення кімн. № 5 на першому
поверсі 4-поверхової нежитлової будівлі Електромеханічного технікуму (інв.
№ 01030001, літ. «А-2-3-4») загальною площею 5,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Крупської, 36; перебуває на балансі Харківської національної академії міського господарства (код: 02071151, тел. 706-15-37). Дата оцінки: 07.04.16. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта з метою продовження договору
оренди. Інформація про замовника/платника: ФОП Кійко К. Г.
 24. Найменування об’єкта: нежитлові приміщення кімн. № 30, 31, 32
на першому поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі загальною площею 17,30 м2 за адресою: Харківська обл., м. Богодухів, пл. Поштова (Комсомольська), 5; перебуває на балансі Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта» (код:
22721970, тел.: (057) 712-46-43, 712-15-61). Дата оцінки: на дату укладення договору на проведення незалежної оцінки. Мета проведення оцінки: визначення
вартості об’єкта оренди з метою передачі в оренду. Інформація про замовника/
платника: ФОП Якимчук О. М.
 25. Найменування об’єкта: нежитлове приміщення кімн. № 9 (S = 8,00 м2)
на технічному поверсі та частина покрівлі (S = 17,00 м2) 14-поверхової будівлі
навчального корпусу У-1 загальною площею 25,00 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Фрунзе, 21; перебуває на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (код: 02071180, тел.: (057) 707-66-00, 707-66-01).
Дата оцінки: на дату укладення договору на проведення незалежної оцінки. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з метою передачі в оренду. Інформація про замовника/платника: ТОВ «НВП УРС».
 26. Найменування об’єкта: 7-поверховий адміністративний будинок, пам’ятка архітектури (охоронний договір № 367) загальною площею
1964,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 9; перебуває на балансі
Департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації (код: 02498530, тел.: (057) 700-36-52, 700-36-48). Дата оцінки: на дату
укладення договору на проведення незалежної оцінки. Мета проведення оцінки:
визначення вартості об’єкта оренди з метою передачі в оренду. Інформація про
замовника/платника: ФОП Чертенкова А. І.
 27. Найменування об’єкта: нежитлові приміщення кімн. № 13, 14 у цокольному поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 12 загальною площею
41,5 м2 за адресою: м. Харків, пров. Електроінструментальний, 6б; перебуває на
балансі Студентського містечка Національного аерокосмічного університету ім.
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (код: 23912896, тел.: (057)
788-46-86, 788-45-41, 315-11-64). Дата оцінки: на дату укладення договору на
проведення незалежної оцінки. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди з метою передачі в оренду. Інформація про замовника/платника:
ФОП Кондратьєва О. О.
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті яка складається із:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної
грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки), строк виконання робіт, який повинен становити
не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному
обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: 61024, м. Харків,
вул. Гуданова,18, 3-й поверх, каб. 313. Тел. для довідок: (057) 705-18-57.
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу службового діловодства
РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18,
3-й поверх, кімн. 308 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається
з підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток
3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення)
разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
(абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення); пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не
більше 8 календарних днів), запечатану в окремому конверті.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: dak_71@ spfu.
gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 13 травня 2016 року до 17.00.
Конкурс відбудеться 19 травня 2016 року о 10.00 у РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які буде залучено
до проведення незалежної оцінки
 Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
№
Назва об’єкта оцінки
з/п
1 Об’єкт державної власності
групи А – будівля колишнього
медпункту загальною площею
165,6 м2
2 Об’єкт державної власності
групи А – нежитлові приміщення
загальною площею 77,2 м2 у
двоповерховому будинку
3 Об’єкт державної власності групи А – єдиний майновий комплекс колишнього державного
підприємства «Оризон-Транс»

Адреса об’єкта оцінки
вул. Нечуй-Левицького,
78б, смт Стеблів,
Корсунь-Шевченківський
р-н, Черкаська обл.
вул. М. Залізняка,
1/1м, с. Медведівка,
Чигиринський р-н, Черкаська обл.
вул. Промислова,13,
м. Сміла, Черкаська обл.

Балансоутри- Спосіб при- Дата
мувач
ватизації оцінки
ПАТ «СтеблівАукціон 30.04.16
ська бавовняна
прядильноткацька фабрика»
Чигиринська
Аукціон 30.04.16
районна державна
адміністрація
Продаж за конкурсом з від- 30.04.16
критістю пропонування ціни за
принципом аукціону

Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається
з підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток
3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення)
разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
(абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення); пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не
більше 8 календарних днів), запечатану в окремому конверті.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: dak_71@ spfu.
gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 13 травня 2016 року до 17.00.
Конкурс відбудеться 19 травня 2016 року о 10.00 у РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

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: нежитлове підвальне приміщення площею
14,0 м2 адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Чернігівська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта:
м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 40. Платник робіт з оцінки – ТОВ «ПРОМ-СТРІТ».
 2. Назва об’єкта оцінки: будівля кафе площею 216,0 м2 та інше окреме
індивідуально визначене майно в кількості 14 найменувань, а саме: стіл дубовий обідній 1,5м х 0,7м (інв. № 2-6) – 5 шт., стіл дубовий обідній 0,75м х 0,7м (інв.
№ 7-8) – 2 шт., табурет дубовий (інв. № 9-33) – 25 шт., стілець банкетний барний (інв.
№ 34-39) – 6 шт., стіл розробний металевий (інв. № 40) – 1 шт., барна стійка та дубова
дзеркальна вітрина (інв. № 41) – 1 компл., касовий апарат Ера-101 (інв. № 42) – 1 шт.,
касовий апарат Ера-101 (інв. № 43) – 1 шт., касовий апарат Ера-101.10 (інв. № 44) – 1
шт., касовий апарат Міні 600.01 (інв. № 45) – 1 шт., стілець офісний (інв. № 47-48) – 2
шт., стільці для зали (інв. № 49-60) – 12 шт., касовий апарат Міні 500.01 (інв. № 61) – 1
шт., стільці для зали (інв. № 62-68) – 7 шт. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: відсутній (перебуває в управлінні РВ ФДМУ по Чернігівській області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 44. Платник робіт з оцінки – ФОП
Гапшенко Г. А. 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 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.
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.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежних оцінок об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди (за заявою від
сторонньої організації).
№ Назва об’єкта ПлоАдреса об’єкта
Орієнтовна
Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
дата оцінки
1 Нежитлове
200,0 м. Київ, вул. Кіль- Державне науково-виробниче підприємст 31.03.16
приміщення
цева дорога, 4
во «Електронмаш»

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
Назва об’єкта оцінки
з/п
1 Нежитлове приміщення – частина пам’ятки
архітектури
2 Нежитлове приміщення – частина пам’ятки
архітектури
3 Нежитлове приміщення – частина пам’ятки
архітектури
4 Нежитлове приміщення – частина пам’ятки
архітектури
5 Нежитлове приміщення – частина пам’ятки
архітектури
6 Нежитлове приміщення – частина пам’ятки
архітектури
7 Нежитлове приміщення

ПлоАдреса об’єкта
ща, м2
оцінки
33,28 м. Київ, вул. Лаврська, 9
м. Київ, вул. Лаврська, 9

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

31.03.16

37,14 м. Київ, вул. Лаврська, 9

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

31.03.16

22,7

м. Київ, вул. Лаврська, 9

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

31.03.16

42,4

м. Київ, вул. Лаврська, 9

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

31.03.16

30,8

м. Київ, вул. Лаврська, 9

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

31.03.16

371,8 м. Київ, пров. Приладний, 2а
67,1 м. Київ, пр. Героїв
Сталінграду, 2

ДП «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація»
Київська державна академія
водного транспорту ім. гетьмана
Конашевича-Сагайдачного
Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

31.03.16

Національний інститут раку МОЗ
України
ДП «Укркомунобслуговування»

31.03.16

Київська державна академія
водного транспорту ім. гетьмана
Конашевича-Сагайдачного
13 Нежитлове приміщення 4,0 м. Київ,
Київська державна академія
вул. Солом’янська, водного транспорту ім. гетьмана
20б
Конашевича-Сагайдачного
14 Нежитлове приміщення 25,1 м. Київ, вул. Преоб- Київський національний універраженська, 6
ситет будівництва і архітектури
15 Будівля
1 147,6 м. Київ, вул. ПолДП «Науково-дослідний, викова, 55
робничий агрокомбінат «ПущаВодиця»
16 Нежитлове приміщення 116,80 м. Київ, вул. ГарДП виробниче об’єднання «Киматна, 2
ївприлад»

30.04.16

8 Нежитлове приміщення

46,9

Орієнтовна
дата оцінки
Національний Києво-Печерський 31.03.16
історико-культурний заповідник
Балансоутримувач

9 Нежитлове приміщен45,5 м. Київ, вул. Лаврня – частина пам’ятки
ська, 9
архітектури
10 Нежитлове приміщення 1 072,9 м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43
11 Нежитлове приміщення 561,0 м. Київ, бул.
Л.Українки, 26
12 Нежитлове приміщення 4,0 м. Київ, вул. Соло
м’янська, 20

4 травня 2016 року

31.03.16
31.03.16

31.03.16

30.04.16
30.04.16
30.04.16
30.04.16

⇒

6
Продовження таблиці
Орієнтовна
дата оцінки
ДП «Державний науково30.04.16
дослідний та проектновишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція»
м. Київ, вул. Механі- ДП «Спецагро»
30.04.16
заторів, 6

№
ПлоАдреса об’єкта
Назва об’єкта оцінки
з/п
ща, м2
оцінки
17 Нежитлове приміщення 19,2 м. Київ, бульв. Л.
Українки, 26
18 Нежитлове приміщення

69,7

Балансоутримувач

 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
№
Назва об’єкта оцінки
з/п
1 Частина нежитлового
приміщення
2 Нежитлове приміщення
3 Нежитлове приміщення
4 Частина нежитлового
приміщення

ПлоАдреса об’єкта оцінки
Балансоутримувач
ща, м2
86,4 м. Київ, вул. Політехнічна, 39 НТУУ «Київський політехнічний
інститут»
1,0 м. Київ, вул. ЕспланадМіністерство соціальної політина, 8/10
ки України
258,9 м. Київ, вул. БорщагівНТУУ «Київський політехнічний
ська, 144а
інститут»
2,0 м. Київ, вул. Політехнічна, 6 НТУУ «Київський політехнічний
інститут»

Дата
оцінки
30.04.16
31.01.16
29.02.16
30.04.16

Конкурси відбудуться 23 травня 2016 р. о 15.00 у 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.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки
окремо. Претенденти, що подали документи на конкурсний відбір СОД в одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 23 травня 2016 р.».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,

оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення
формами.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежних оцінок об’єктів оренди
 Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
№ Назва об’єкта
з/п
оцінки
1 Нежитлове приміщення
2 Частина нежитлового приміщення

ПлоАдреса об’єкта оцінки
ща, м2
269,0 м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 8/16
86,9 м. Київ, вул. Неми
ровича-Данченка, 2

Балансоутримувач
Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ»
Київський національний університет
технологій та дизайну

Орієнтовна
дата оцінки
31.03.16
31.03.16

Конкурси відбудуться 23 травня 2016 р. об 11.00 у 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.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо. Документи, подані на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі
об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 23 травня 2016 р.».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт

з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, яких буде залучено
до проведення незалежних оцінок об’єктів оренди
 Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№ Назва об’єкта Пло- Адреса об’єкта оцінки
Орієнтовна
Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
дата оцінки
1 Нежитлове
966,7 м. Київ, вул. Кіквідзе, Казенне підприємство «Кіровгеологія»
30.04.16
приміщення
8/9, літ. А
2 Нежитлове
507,9 м. Київ, вул. Кіквідзе, Казенне підприємство «Кіровгеологія»
30.04.16
приміщення
8/9, літ. 1А
3 Нежитлове
342,1 м. Київ, вул. Кіквідзе, Казенне підприємство «Кіровгеологія»
30.04.16
приміщення
8/9, літ. В
Конкурси відбудуться 23 травня 2016 р. об 11.00 у 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.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо. Документи, подані на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі
об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 23 травня 2016 р.».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Продовження рубрики на стор. 8

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

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

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

1 Міністерство охорони 14280960, Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 9 Міністер- Нежитлові приміщення
здоров’я України
ства охорони здоров’я України», м. Жовті Води, пров. Капітальний, 1, тел. 3-27-63

Інформація відсутня

2 Міністерство освіти
і науки України
3 Міністерство охорони
здоров’я України
4 Міністерство освіти
і науки України

00493675, Державний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський державний аграрноекономічний університет», м. Дніпропетровьк, вул. Ворошилова, 25, тел. (056) 744-81-32
14280948, Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 7 Міністерства охорони здоров’я України», м. Павлоград, вул. Нова, 1а
01116130, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім.
Академіка Лазаряна, м. Дніпропетровьк, вул. Академіка Лазаряна, 2

Інформація відсутня

5 Міністерство освіти
і науки України
6 Міністерство освіти
і науки України

37664469, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, вул. XXII
партз’їзду, 11, тел. (0562) 409-06-06
37664469, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, вул. XXII
партз’їзду, 11, тел. (0562) 409-06-06

Частини нежитлового вбудованого приміщення
Нежитлові приміщення

місцезнаходження
м. Жовті Води,
вул. Кропоткіна, 16

м. Дніпропетровськ,
вул. Ворошилова, 25
м. Павлоград,
вул. Нова, 1а
Частини нежитлового вбу- 01116130.1.ЯОЧПКЧ079, м. Дніпропетровськ,
дованого приміщення
01116130.1.ЯОЧПКЧ080, вул. Академіка Лаза01116130.1.ЯОЧПКЧ083, ряна, 2
01116130.1.ЯОЧПКЧ084
Нежитлове вбудоване при- 37664469.1.СЦРИДЖ020 м. Кривий Ріг,
міщення
вул. Пушкіна, 44
Нежитлове вбудоване приІнформація відсутня м. Кривий Ріг, просп.
міщення
К. Маркса, 64
Інформація відсутня

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
216,0
264105,00
2 роки 11 місяців З метою розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування та
ремонт автомобілів на площі 74,0 м2 та іншого використання (під автомийку на площі 114,0 м2)
4,0
57 612,00
2 роки 11 місяців Розміщення банкомата та термінала самообслуговування
97,2

75 772,00

7,5

69 655,00

62,4

136 596,00

67,9

197 238,00

2 роки 11 місяців З метою іншого використання (під розміщення власного авто)
2 роки 364 дні

Побутове обслуговування (пральня самообслуговування)

2 роки 11 місяців З метою розміщення громадської організації на площі, що не використовується для підприємницької діяльності
2 роки 11 місяців З метою розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи, у навчальному закладі

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

ЖИТОМИРСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Житомирській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва,
юридична адреса,
контактний телефон)
Міністерство
ДП «Спецагро», юридична
аграрної політики адреса: м.Київ, вул. Хрещата продовольства тик, 24, ідентифікаційний код:
України
38516592, тел. 279-68-33

№ Назва органу
з/п управління
1

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль- вартість майна максимально мета викомісцезнаходження на пло- за незалежною можливий
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди ристання
Лабораторний корпус; віварій; утилізаційний блок; дизблок для транспортних
38516592.2.ЧУИКБД001; 38516592.2.ЧУИКБД002; 38516592.2.ЧУИКБД003; 38516592.2.ЧУИКБД004; 38516592.2.ЧУИКБД005; м. Житомир,
8 572,7 4 009 976,00
2 роки
Біотехнолозасобів; прохідна; автовагова; гаражі; кормоцех; розплідник; насосна станція з 38516592.2.ЧУИКБД006; 38516592.2.ЧУИКБД007; 38516592.2.ЧУИКБД008; 38516592.2.ЧУИКБД009; 38516592.2.ЧУИКБД010; вул. Вересівський
11 місяців гічне виробартскважиною; котельня; установка для мазутопостачання; насосна автоматична 38516592.2.ЧУИКБД011; 38516592.2.ЧУИКБД012; 38516592.2.ЧУИКБД013; 38516592.2.ЧУИКБД014;
шлях, 15
ництво
установка; автоматична установка перечистки стічних вод; склад дез. засобів; ко- 38516592.2.ЧУИКБД015; 38516592.2.ЧУИКБД016; 38516592.2.ЧУИКБД017; 38516592.2.ЧУИКБД019; 38516592.2.ЧУИКБД020
лодязі; естакада; мережі водопроводу; каналізації; станція біологічної очистки
найменування

реєстровий номер майна

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

ЗАКАРПАТСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Закарпатській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Назва
органу
управління
Міністерство
інфраструктури України
Міністерство
інфраструктури України
Міністерство
інфраструктури України
Міністерство
інфраструктури України
Міністерство
інфраструктури України
Міністерство
інфраструктури України
Міністерство
інфраструктури України
Міністерство
інфраструктури України
Міністерство
інфраструктури України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
найменування
контактний телефон )
20454128, Закарпатська дирекція Українського державного Вбудовані нежитлові приміщення (поз. 5, 6, 7) першого поверху
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», Закарпатська будівлі літ. А
обл., м. Ужгород, пл. Поштова, 4, тел. (0312) 61-65-80
20454128, Закарпатська дирекція Українського державного Вбудовані приміщення (поз. 11, 12, 13) другого поверху нежитпідприємства поштового зв’язку «Укрпошта», Закарпатська лової будівлі пошти літ. А
обл., м. Ужгород, пл. Поштова, 4, тел. (0312) 61-65-80
20454128, Закарпатська дирекція Українського державного Вбудовані нежитлові приміщення (поз. 2, 3, 4, 5) першого поверпідприємства поштового зв’язку «Укрпошта», Закарпатська ху адмінбудівлі відділення зв’язку літ. А
обл., м. Ужгород, пл. Поштова, 4, тел. (0312) 61-65-80
20454128, Закарпатська дирекція Українського державного Вбудоване нежитлове приміщення (поз. 5) та частина вбудовапідприємства поштового зв’язку «Укрпошта», Закарпатська ного нежитлового приміщення (поз. 4) першого поверху будівлі
обл., м. Ужгород, пл. Поштова, 4, тел. (0312) 61-65-80
нежитлового фонду літ. А
20454128, Закарпатська дирекція Українського державного Вбудоване приміщення поз. 1 першого поверху нежитлової
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», Закарпатська будівлі літ. А
обл., м. Ужгород, пл. Поштова, 4, тел. (0312) 61-65-80
20454128, Закарпатська дирекція Українського державного Частина вбудованого нежитлового приміщення першого поверху
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», Закарпатська (поз. 3), сходова клітка (поз. 6, 7) та вбудовані нежитлові приміобл., м. Ужгород, пл. Поштова, 4, тел. (0312) 61-65-80
щення (поз. 8, 9, 10) будівлі відділення зв’язку літ. А
Закарпатська дирекція Українського державного підприВбудоване нежитлове приміщення (поз. 2-9) першого поверху
ємства поштового зв’язку «Укрпошта», Закарпатська обл., адмінбудинку літ. А
м. Ужгород, пл. Поштова, 4, тел. (0312) 61-65-80
Закарпатська дирекція Українського державного підприВбудоване приміщення першого поверху поз. 2 нежитлової буємства поштового зв’язку «Укрпошта», Закарпатська обл., дівлі відділення поштового зв’язку літ. А
м. Ужгород, пл. Поштова, 4, тел. (0312) 61-65-80
Закарпатська дирекція Українського державного підприВбудоване нежитлове приміщення (поз. 9) другого поверху буємства поштового зв’язку «Укрпошта», Закарпатська обл., дівлі відділення зв’язку літ. А
м. Ужгород, пл. Поштова, 4, тел. (0312) 61-65-80

реєстровий номер майна
21560045.700.АААЖЖА882
21560045.700.АААЖЖА877
21560045.700.АААЖЖА875
21560045.700.АААЖЖА883

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Закарпатська обл., Ужгородський
27,8
91 601,00
2 роки 364 дні
р-н, с. Дубрівка, вул. Центральна, 95а
Закарпатська обл., Ужгородський
29,5
103 100,00
2 роки 364 дні
р-н, с. Велика Добронь, вул. Чонгорська (вул. К. Маркса), 3а
Закарпатська обл., Ужгородський
35,6
133 892,00
2 роки 364 дні
р-н, с. Кам’яниця, вул. Ужанська, 103
Закарпатська обл., Ужгородський
17,45
64 500,00
2 роки 364 дні
р-н, с. Анталовці, вул. Миру, 62а

21560045.700.АААЖЖБ106 Закарпатська обл., Ужгородський
р-н, с. Оноківці, вул. Головна, 27а

22,64

88 296,00

2 роки 364 дні

21560045.700.АААЖЖБ107 Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Сюрте (Струмківка),
вул. Ракоці, 133
21560045.700.АААЖЖБ045 Закарпатська обл., Тячівський р-н,
смт Дубове, вул. Гагаріна, 5

55,9

194 000,00

2 роки 364 дні

6,15

9 280,00

2 роки 364 дні

21560045.700.АААЖЖБ020 Закарпатська обл., Рахівський р-н,
с. Біла Церква, вул. Гагаріна, 1

17,1

54 620,00

2 роки 364 дні

21560045.700.АААЖЖА881 Закарпатська обл., Ужгородський
р-н, с. Великі Лази, вул. Вознесенська, 41б

13,0

45 450,00

2 роки 364 дні

мета оренди
Інше використання нерухомого майна (розміщення АТС)
Інше використання нерухомого майна (розміщення АТС) –
22,51 м2; розміщення обладнання оператора телекомунікацій,
який надає послуги з доступу до мережі Інтернет, – 6,99 м2
Інше використання нерухомого майна (розміщення АТС) –
27,16 м2; розміщення обладнання оператора телекомунікацій,
який надає послуги з доступу до мережі Інтернет, – 8,44 м2
Інше використання нерухомого майна (розміщення АТС)
Інше використання нерухомого майна (розміщення АТС) –
17,27 м2; розміщення обладнання оператора телекомунікацій,
який надає послуги з доступу до мережі Інтернет, – 5,37 м2
Інше використання нерухомого майна (розміщення АТС)
Інше використання нерухомого майна (розміщення АТС) –
4,69 м2; розміщення обладнання оператора телекомунікацій,
який надає послуги з доступу до мережі Інтернет, – 1,46 м2
Інше використання нерухомого майна (розміщення АТС)
Інше використання нерухомого майна (розміщення АТС) –
9,92 м2; розміщення обладнання оператора телекомунікацій,
який надає послуги з доступу до мережі Інтернет, – 3,08 м2

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на
право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЗАПОРІЗЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Запорізький області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу
з/п управління
1
2
3

Міністерство
освіти і науки
України
Міністерство
освіти і науки
України
Міністерство
інфраструктури України

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загаль- вартість майна
місцезнаходження на пло- за незалежною
ща, м2 оцінкою, грн
00493698, Таврійський державний агротехнологічний універ- Нежитлове приміщення № 6 та частини приміщень спільного користування № 1, 2, 00493698.3.БЕШСНП6258 Запорізька обл.,
32,0
84 500,00
ситет, 72310, м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 18, 18 площею 2,8 м2, приміщення № 7 та частини приміщень спільного користування
м. Мелітополь, просп.
тел. (0619) 42-06-18
№ 1, 2, 8 площею 4,2 м2, будівлі студентського побутового павільйону (літ. А-1)
Б. Хмельницького, 20/1
00493698, Таврійський державний агротехнологічний універ- Нежитлове приміщення № 9 та частини приміщень спільного користування № 1, 00493698.3.БЕШСНП6258 Запорізька обл.,
26,4
69 713,00
ситет, 72310, м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 18, 2, 8 площею 4,1 м2, будівлі студентського побутового павільйону (літ. А-1)
м. Мелітополь, просп.
тел. (0619) 42-06-18
Б. Хмельницького, 20/1
38758243, Філія «Запорізький державний обласний
Частина замощення І
21536845.68.ЮКДПНК156 м. Запоріжжя, вул. Му- 286,1 128 184,00
навчально-курсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс»,
зична, 2а
69083, м. Запоріжжя, вул. Музична, 2а, тел. (0612) 95-14-65
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний
телефон)

найменування

реєстровий номер майна

максимально
можливий
мета використання
строк оренди
2 роки 364 дні Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із
ксерокопіювання документів (площа 14,6 м2); інше використання нерухомого майна (надання послуг з дизайну, площа 17,4 м2)
2 роки 364 дні Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (розміщення майстерні з ремонту одягу)
1 рік

Розміщення торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім
товарів підакцизної групи

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

4 травня 2016 року
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7
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
вартість майна за незалежною оцін- максимально можмісцезнаходження
загальна площа, м2
мета використання
номер майна
кою, грн
ливий строк оренди
1 Державне агентство лі- 22190768, Державне підприємство «Коломийське лісове господарство», Івано-Франківська Будинок пасічника; сарай;
–
Івано-Франківська обл., Коломийський 21,3; 27,3; 4,0 пог. м; 15 549,00; 3 189,00; 4 973,00; 10 777 2 роки 11 місяців Здійснення торгівлі продовольчими тосових ресурсів України обл., Коломийський р-н, с. Нижній Вербіж, вул. Дружби, 18, тел. (03433) 2-48-10, 2-24-21 колодязь; огорожа
р-н, с. Лісна Слобідка, вул. Лісова, 12а
308,0 пог. м
станом на 29.02.2016
варами, крім товарів підакцизної групи

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

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

КИЇВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Київській області про намір передати в оренду об’єкти державної власності, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
пло- вартість майна за незанайменування об’єкта
реєстровий номер майна
місцезнаходження
контактний телефон)
ща, м2 лежною оцінкою, грн
1 Міністерство освіти і
36969901, Маслівський аграрний технікум ім. П. Х. Гаркаво- Приміщення (магазин)
00493712.8.ФЦБМИЧ019 Київська обл., Миронівський р-н, 111,9
349 925,00
науки України
го Білоцерківського національного аграрного університету
с. Маслівка, вул. Незалежності, 70
2 Міністерство інфра20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Частина приміщення № 2 на 1-му поверсі паса20572069.1435.НЛТНПД1884 Київська обл., м. Бориспіль,
3,6
299 843.00
структури України
жирського термінала «D»
Аеропорт
3 Міністерство інфра20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Частина приміщення № 2 на 1-му поверсі паса20572069.1435.НЛТНПД1884 Київська обл., м. Бориспіль,
3,6
299 843,00
структури України
жирського термінала «D»
Аеропорт
4 Державна служба ста- 02360731, Головне управління статистики у Київській об- Нежитлова (адміністративна) будівля
02360731.1.АААДЕЖ481 Київська обл., м. Васильків,
262,3
933 200,00
тистики України
ласті
вул. Грушевського, 10
5 Державне агентство
01033964, Трубізьке міжрайонне управління водного гос- Бетонний майданчик при будівлі котельні площею 01033964.196.АААББГ039 Київська обл., Броварський р-н, 36,45
242 100,00
водних ресурсів України подарства
31,45 м2 та частина даху будівлі площею 5,0 м2
с. Заворичі, вул. Трубізька, 8
6 Державна пенітенціарна 25800486, Білоцерківське училище професійної підготовки Нежитлове приміщення на 2-му поверсі триповер- 25800486.1.СГГФШД862 Київська обл., м. Біла Церква,
25,9
91 600,00
служба України
персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України хового навчального корпусу
вул. Петра Запорожця, 333
7 Міністерство інфра20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Частина нежитлового приміщення № 2.4.18 на
20572069.1435.НЛТНПД1884 Київська обл., м. Бориспіль,
7,4
346 074,00
структури України
2-му поверсі пасажирського термінала «D»
Аеропорт

№
з/п

Назва органу
управління

строк
мета використання
оренди
2 роки Торговельний об’єкт з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної
11 місяців групи
1 рік
Згідно з додатком 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно
та пропорції її розподілу, орендна ставка за яким дорівнює або є більшою за 45 %
1 рік
Згідно з додатком 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно
та пропорції її розподілу, орендна ставка за яким дорівнює або є більшою за 45 %
10 років Торговельний об’єкт з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної
групи
2 роки Оператор телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного)
11 місяців зв’язку, операторів
2 роки Їдальні, буфети, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у на11 місяців вчальних закладах
1 рік
Оператор телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного)
зв’язку, операторів

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

ЛЬВІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу
з/п
управління
1 Державна служба
статистики України
2 Міністерство освіти
і науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
02361400, Головне управління статистики у Львівській області, 79019,
м. Львів, просп. В. Чорновола, 4, тел. (032) 235-84-28
22311233, Олеський професійний ліцей, 80533, Львівська обл., Буський р-н, смт Олесько, вул. Валова, 9, тел. (03264) 2-51-50

найменування
реєстровий номер майна
Нежитлове вбудоване приміщення № 50А на
02361400.1.АААДЕЖ043
другому поверсі будівлі
Частина нежитлового приміщення на першо- 22341233.1.УАЕМРР467
му поверсі будівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
м. Львів, просп. В. Чор12,6
168 300,00
2 роки
новола, 4
станом на 31.03.2016
Львівська обл., Буський р-н,
1,2
6 900,00
2 роки 364 дні
смт Олесько, вул.Валова, 9
станом на 31.01.2016

мета використання
Розміщення офіса
Розміщення банкомата

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».

СУМСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Сумській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження площа,
мета використання
майна
м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Державна служба України 33219415, Міжрегіональний центр швидкого реагування Державної служби України з надзви- Частина нежитло- 33219415.1.ТНУВДШ007 Сумська обл., м. Ромни,
2,0
–
2 роки 11 місяців Розміщення банкомата
з надзвичайних ситуацій чайних ситуацій, 42001, Сумська обл., м. Ромни, вул. Маяковського, 64, тел. (05448) 7-10-50 вого приміщення
вул. Маяковського, 64
2 Міністерство освіти
05408289, Сумський державний університет, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, Частина ділянки
–
м. Суми, вул. Римського4,0
6 350,00
2 роки 364 дні Розміщення оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільноі науки України
2, тел. (0542) 33-40-58
даху
Корсакова, 2
станом на 29.02.2016
го) зв’язку та послуги з доступу до мережі Інтернет
3 Міністерство освіти
26440067, Сумський коледж харчової промисловості Національного університету харчових
Частина нежитло- 02070938.33.ГТАДСП211 м. Суми, вул. Пролетар2,0
–
2 роки 364 дні Розміщення торговельного автомата, що відпускає непродовольчі товари (кавоі науки України
технологій, 40009, м. Суми, вул. Пролетарська, 60, тел.: (05442) 61-05-23, 61-05-35
вого приміщення
ська, 60
вого автомата)
4 Міністерство освіти
02125510, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, 40002,
Частина нежитло- 02125510.1.КОЧТБГ025 м. Суми, вул. Ромен4,0
12 500,00
2 роки 364 дні Розміщення: ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіюі науки України
м. Суми, вул. Роменська, 87, тел. (0542) 22-15-17
вого приміщення
ська, 91
станом на 29.02.2015
вання на площі 2,0 м2; торговельного об’єкта з продажу канцтоварів на площі 2,0 м2

№
з/п Назва органу управління

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

найменування

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3
частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ХАРКІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Харківській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
місцезнахозагальна вартість майна за незалеж- максимально можмайна
дження
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
1 Міністерство обо- 08162096, ДП МОУ «Харківська контора матеріально-технічного забезпечення»,
Частина одноповерхового навісу № 43, інв. № 089
08162096.1.АААИВК233 м. Харків,
60,0
77 350,00
1 рік
рони України
61064, м. Харків, вул. Цементна, 3, тел. (057) 370-38-63
вул. Цементна, 3
2 Міністерство освіти 00493741, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Нежитлові приміщення – кімн. № 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 на 1-му
–
м. Харків, вул. Ці- 171,0
1 033 333,00
1 рік
і науки України
Петра Василенка, 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел.: (057) 700-38-88, 700-39-14
поверсі 9-поверхової адміністративної будівлі гуртожитку, інв. № 103289638
линоградська, 52

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

мета використання
Розміщення виробництва бетонних виробів (інше використання нерухомого майна)
Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи

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).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ОГОЛОШЕННЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу
з/п
управління
1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство інфраструктури України
3 Міністерство інфраструктури України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
05480298, Херсонський національно-технічний університет, 73003, м. Херсон, Бериславське шосе, 24, тел. (0552) 32-69-10
22740252, Херсонська дирекція УДППЗ «Укрпошта», 73003, м. Херсон,
просп. Ушакова, 41, тел. (0552) 49-82-04
22740252, Херсонська дирекція УДППЗ «Укрпошта», 73003, м. Херсон,
просп. Ушакова, 41, тел. (0552) 49-82-04

найменування
Нежитлове приміщення підвалу
гуртожитку № 3
Вбудовані нежитлові приміщення на
другому поверсі будівлі МВЗ № 25
Будівлі та гаражні бокси виробничої бази

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер майна місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
05480298.1.ЖКСГАШ024 м. Херсон, вул. Миру,
6,0
–
2 роки 11 місяців
44
21560045.2200.АААЖЕК056 м. Херсон,
264,9
–
1 рік
вул. Горького, 54
21560045.2200.АААЖЕК023 м. Херсон, вул. На233,0
–
1 рік
фтовинків, 80

мета використання
Розміщення пральних машин
Організація діяльності ресторану, надання послуг мобільного харчування
Здійснення технічного обслуговування
та ремонт автотранспортних засобів

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

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Хмельницькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу
з/п
управління
1 Державна служба статистики України
2 Державна служба статистики України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
02362894, Головне управління статистики у Хмельницькій області,
тел. (0382) 79-54-64
02362894, Головне управління статистики у Хмельницькій області,
м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 36, тел. (0382) 79-54-64

найменування
реєстровий номер майна
Приміщення на другому поверсі 02362894.1.АААДЕЖ347
адміністративної будівлі
Приміщення на другому поверсі 02362894.1.АААДЕЖ351
адміністративного будинку

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
вул. Миру, 36, м. Деражня,
13,98
23 299,00
2 роки 11 місяців
Розміщення офіса
Хмельницька обл., 32200
Хмельницька обл., м. По20,7
40 206,00
2 року 11 місяців
Розміщення фінансової установи
лонне, вул. Л. Українки, 154
(здійснення страхової діяльності)

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів 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 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’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Державна служба
статистики України
2 Міністерство освіти і
науки України
3 Міністерство оборони України

02363072, Головне управління статистики у Чернігівській області, 14000, м. Чернігів,
вул. Горького, 37, тел.: (0462) 67-50-27, 67-50-82
33380434, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Ічнянський професійний
аграрний ліцей», 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Травнева, 2, тел. (04633) 2-10-70
38716088, Філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», 17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Довженка, 45а, тел.: (04646) 4-62-96, 4-68-53

4 Міністерство оборони України

38716088, Філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», 17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Довженка, 45а, тел.: (04646) 4-62-96, 4-68-53

5 Міністерство оборони України
6 Міністерство оборони України
7 Міністерство оборони України
8 Міністерство оборони України
9 Державна казначейська служба України

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
майна максимально
загальна вартість
найменування
місцезнаходження
незалежною можливий
мета використання
площа, м2 заоцінкою,
грн строк оренди
Нежитлові приміщення одноповерхової
02363072.1.АААДЕЖ442 Чернігівська обл., м. Корюківка,
75,9
113 850,00
2 роки
Здійснення торгівлі непродовольчими товарами
адмінбудівлі
вул. Шевченка, 85
364 дні
Частина будівлі котельні
33380434.1.ДВКМЯО003 Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Во33,6
16 470,70
2 роки
Виробництво теплової енергії
скресінська, 23
364 дні
Нежитлові приміщення, у т. ч.: приміщення пер- 33689922.36.ААААЕВ300 Чернігівська обл., Козелецький р-н,
69,3;
101 372,05;
2 роки
Здійснення роздрібної торгівлі непродовольчими тошого поверху та приміщення другого поверху
с-ще Десна, вул. Довженка, 45а
254,07
333 543,11
364 дні
варами
двоповерхової будівлі магазину «Ювілейний»
Нежитлова будівля магазину
33689922.36.ААААЕВ307 Чернігівська обл., Козелецький р-н,
119,6
170 430,00
2 роки
Здійснення роздрібної торгівлі непродовольчими товарас-ще Десна, вул. Довженка, 45б
364 дні
ми та здійснення торгівлі продовольчими товарами, крім
товарів підакцизної групи
Будівля кафе «Світанок»
33689922.36.ААААЕВ282 Чернігівська обл., Чернігівський р-н,
115,3
162 849,68
2 роки
Розміщення кафе, що здійснює продаж товарів підсмт Гончарівське, вул. Танкістів, 14
364 дні
акцизної групи
Будівля магазину «Господарчий»
33689922.36.ААААЕВ287 Чернігівська обл., Чернігівський р-н, 112,9
159 459,95
2 роки
Здійснення торгівлі непродовольчими та продовольчими
смт Гончарівське, вул. Танкістів, 16
364 дні
товарами, у тому числі підакцизної групи
Будівля кафе «Чебурашка»
33689922.36.ААААЕВ284 Чернігівська обл., Чернігівський р-н,
144,3
199 633,32
2 роки
Розміщення кафе, що здійснює продаж товарів підсмт Гончарівське, вул. Танкістів, 3
364 дні
акцизної групи
Будівля магазину «Молочний»
33689922.36.ААААЕВ285 Чернігівська обл., Чернігівський р-н,
146,7
207 199,11
2 роки
Здійснення торгівлі непродовольчими товарами та торгівлі
смт Гончарівське, вул. Танкістів, 18
364 дні
продовольчими товарами, в тому числі підакцизної групи
Частина гаража
37750065.1.ПГЮБГС065 Чернігівська обл., м. Корюківка,
20,9
11 035,21
2 роки
Розміщення автотранспорту
вул. Зарічна, 10/1
11 місяців

38716088, Філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», 17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Довженка, 45а, тел.: (04646) 4-62-96, 4-68-53
38716088, Філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», 17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Довженка, 45а, тел.: (04646) 4-62-96, 4-68-53
38716088, Філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», 17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Довженка, 45а, тел.: (04646) 4-62-96, 4-68-53
38716088, Філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», 17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Довженка, 45а, тел.: (04646) 4-62-96, 4-68-53
37750065, Управління Державної казначейської служби України у Корюківському районі Чернігівської області, 15300, Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Зарічна (колишня К. Маркса),
10/1, тел.: (04657) 3-19-42, 3-12-66
10 Державна казначей- 37750065, Управління Державної казначейської служби України у Корюківському районі Чер- Нежитлове приміщення адмінбудівлі
ська служба України нігівської області, 15300, Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Зарічна (колишня К. Маркса),
10/1, тел.: (04657) 3-19-42, 3-12-66
11 Міністерство освіти і 02125668, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя,
Частина будівлі гаража, у т. ч.: приміщення
науки України
16602, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Кропив’янського, 2, тел. (04631) 7-19-80
гаража та приміщення гаража автобусного

реєстровий номер
майна

37750065.1.ПГЮБГС064 Чернігівська обл., м. Корюківка,
вул. Зарічна, 10/1
02125668.1.ВЖЦЦИУ030 Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Кропив’янського, 2

33,0

47 025,00

129,6;
59,6;
70,0

97 977,58

2 роки
Розміщення архіву
11 місяців
2 роки
364 дні

Розміщення котельні

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів 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 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».

№ 35-36 (950-951)

4 травня 2016 року

8
м. КИЇВ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

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

Назва органу управління

1 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому
нального господарства України
2 Державне управління справами

02497683, Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва», 03039, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня,
50, тел. (044) 257-10- 79
04013583, Державне підприємство з обслуговування іноземних представництв, 01054, м. Київ, вул. Гончара Олеся, 84
3 Державний комітет телебачення і 23152907, Національна телекомпанія України, 04119, м. Київ, вул. Мельникорадіомовлення України
ва, 42, тел. (044) 481-43-86

4 Міністерство освіти і науки
України
5 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
6 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
7 Міністерство освіти і науки
України
8 Антимонопольний комітет України
9 Державне управління справами

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Нерухоме майно – нежитлові приміщення
02497683.1.АААДДК939 03039, м. Київ, просп. 40-річчя
74,9
914 500,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що
Жовтня, 50
станом на 29.02.2016
здійснює проектні, проектно-вишукувальні,
проектно- конструкторські роботи
Нерухоме майно –нежитлові приміщення
–
01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 21 138,9
2 316 900,00
2 роки 11 місяців Надання побутових послуг населенню
станом на 29.02.2016
Нерухоме майно – кімн. 92, 93, 94, 95
–
м. Київ, вул. Мельникова, 42
38,4
538 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення кафе, що не здійснює продаж
на 1-му поверсі 24-поверхового будинку
станом на 30.11.2015
товарів підакцизної групи
адміністративно-громадського призначення
(без урахування ПДВ)
Нерухоме майно – частина даху
02070921.1.БДЧАХЯ055 м. Київ, пров. Індустріальний, 2
10,0
299 700,00
1 рік
Розміщення оператора телекомунікації,
станом на 29.02.2016
який надає послуги мобільного зв’язку
Нерухоме майно – частина приміщення на 00100227.1.ФДЛЛНХ054 м. Київ, вул. С. Петлюри, 25
1,0
15 200,00
2 роки 11 місяців Розміщення банкомата
першому поверсі адміністративної будівлі
станом на 29.02.2016
Нерухоме майно на першому поверсі
37508596.2.ЮМЦУПР102 м. Київ, бульв. Дружби народів, 28
5,0
64 700,00
2 роки 11 місяців Розміщення залізничної каси
станом на 29.02.2016
Нерухоме майно на першому поверсі на19036779.7.АААБИД163 м. Київ, вул. Братська, 12
2,0
27 780,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що
вчального корпусу
станом на 29.02.2016
відпускає продовольчі товари
Нерухоме майно – нежитлові приміщення на
–
м. Київ, вул. Митрополита Василя
122,4
1 886 700,00
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює про1-му поверсі будівлі
Липківського, 45
станом на 29.02.2016
даж товарів підакцизної групи
Нерухоме майно – (блочна оранжерея (інв. 34477817.1.ААААЛИ753 м. Київ, вул. Вишгородська, 150
3 605,7
11 437 800,00
2 роки 11 місяців Ведення тепличного господарства
№ 54), блок побутових та допоміжних приміщень (адмінкорпус) (інв. № 55)
найменування

02070921, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, просп. Перемоги, 37, тел. 236-79-89
00100227, Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укр
енерго», м. Київ, вул. С. Петлюри, 25, тел. 238-30-15
37508596, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 01008,
м.Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, тел. (044) 153-93-94
19036779, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра
Конашевича-Сагайдачного, 04071, м. Київ, вул. Фрунзе, 9, тел. (044) 482-51-37
33293415, ДП «Антком» з експлуатації адміністративного будинку, 03680,
м. Київ, вул. Урицького, 45, тел. 251-60-32
34477817, Комплекс відпочинку «Пуща- водиця», 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 150, тел. (044) 430-30-95

реєстровий номер майна

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

ЗАКАРПАТСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області щодо проведення конкурсу
з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону на право оренди державного майна
Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: РВ ФДМУ по Закарпатській області, адреса: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60.
 1. Назва об’єкта та місцезнаходження: частина приміщення (поз. 1-1)
навчального корпусу площею 1,0 м2 за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Кооперативна, 2.
Балансоутримувач: Вище професійне училище № 3 м. Мукачеве.
Орган управління майном – Міністерство освіти і науки України.
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць
оренди – лютий 2016 року, що становить 29,63 грн (без ПДВ); у подальшому
орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції з урахуванням
чинного законодавства; ефективне використання (продовольчі товари); термін дії
договору оренди – 35 місяців; компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних
з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди, протягом 7 календарних днів після
дати затвердження орендодавцем результатів конкурсу; переможець конкурсу після
отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає орендодавцю
підписаний договір оренди; протягом місяця після підписання договору оренди внести завдаток у розмірі місячної орендної плати; своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату (щомісяця не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним);

продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна здійснюється згідно
з чинним законодавством; страхування орендованого майна; право орендодавця
здійснювати контроль за станом, цільовим використанням об’єкта оренди; своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інші види ремонту
орендованого майна. Ця умова договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання орендодавця
щодо компенсації вартості поліпшень; здійснювати витрати, пов’язані з утриманням
орендованого майна. Протягом 15 робочих днів після підписання договору укласти
з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, надання комунальних послуг
орендарю, або безпосередньо з організаціями, що надають відповідні послуги; нести
відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної
безпеки і санітарії на орендованому майні згідно із законодавством; орендоване
майно не може бути приватизованим та переданим в суборенду.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону буде проведено о 14.00 на 21-й календарний
день після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60. Контактний телефон 61-21-50.
Кінцевий строк приймання заяв з документами від претендентів на участь у
конкурсі – за три робочих дні до дати проведення конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс;
пропозиції щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу);
інформацію про засоби зв’язку з ним;

відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушена справа про банкрутство.
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати, пропозиція стосовно
якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу) подаються у запечатаному конверті з надписом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (для
фізичної особи – підприємця за наявності) із зазначенням об’єкта оренди.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 р. № 906.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсу на право
оренди нерухомого державного майна, що відбувся 22.04.2016
За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення про укладення РВ ФДМУ по Черкаській області договору оренди нерухомого державного
майна – нежитлових приміщень в м. Умань загальною площею 1 899,0 м2, що обліковуються на балансі Черкаської філії Концерну «Військторгсервіс», з фізичною
особою – підприємцем Березенко І. С.

КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Продовження. Початок рубрики на стор. 2 – 6

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій ПАТ «Азовмаш» у кількості
612 153 331, що становить 50,0000012 % статутного капіталу товариства.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: пл. Машинобудівельників, 1, м. Маріуполь, 87535; тел. (0629) 51-74-10,
тел./факс (0629) 53-01-26. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу пакета акцій на аукціоні за грошові кошти. Телефон замовника конкурсу (044)
285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) ПАТ «Азовмаш»: реалізація товарів
(покупні), надання послуг відділами. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ПАТ «Азовмаш», од.: основних
засобів – 764; довгострокових фінансових інвестицій – 4; нематеріальних активів – 24. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) ПАТ «Азовмаш», тис. грн:
306 076,00. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 31.03.2016, тис. грн: основних засобів – 18,00; довгострокових фінансових інвестицій – 300 695,00; нематеріальних активів – 3,00. Кількість

Підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 25.02.2016
1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2 першого поверху учбового корпусу № 1, що перебуває на балансі
Донбаської державної машинобудівної академії (код за ЄДРПОУ 02070789). Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою передачі його в
оренду. Переможець конкурсу – ФОП Острик Т. В. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1 400,00 грн, строк виконання – 3 календарні дні.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення першого поверху
двоповерхового навчального корпусу № 1 загальною площею 13,0 м2, що перебуває на балансі Красноармійського індустріального інституту ДВНЗ «Донецький
національний технічний університет». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Острик Т. В. Згідно
з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1 550,00 грн, строк виконання – 3 календарні дні.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
722,4 м2 учбового корпусу, що перебувають на балансі Державної освітньої установи «Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів» (код за ЄДРПОУ
35498822). Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою передачі його в оренду. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з
конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1 600,00 грн, строк виконання – 3 календарні дні.
4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення загальною площею 5,0 м2, на третьому поверсі триповерхової будівлі будинку зв’язку
станції Маріуполь, що перебуває на балансі Маріупольської дистанції сигналізації
та зв’язку ДП «Донецька залізниця». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з
конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1 600,00 грн, строк виконання – 3 календарні дні.
5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення загальною площею 5,0 м2 на третьому поверсі триповерхової будівлі будинку зв’язку
станції Волноваха, що перебуває на балансі Маріупольської дистанції сигналізації
та зв’язку ДП «Донецька залізниця». Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з
конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1 500,00 грн, строк виконання – 3 календарні дні.
6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення загальною площею 6,0 м2 на третьому поверсі триповерхової будівлі будинку зв’язку
станції м. Красноармійськ, що перебуває на балансі Красноармійської дистанції
сигналізації та зв’язку ДП «Донецька залізниця». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Острик Т. В.
Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1 400,00 грн, строк
виконання – 3 календарні дні.
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земельних ділянок: –. Розмір земельних ділянок, усього: –. Місце розташування
земельних ділянок: –. Цільове призначення земельних ділянок: –. Правовий режим
земельних ділянок: –. 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 особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових
комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому
числі прав на об’єкти інтелектуальної власності», спеціалізацією 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних
активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)».
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 (крім прав
на об’єкти інтелектуальної власності).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства;
частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).
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 16.00 13 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) 19 травня 2016 р. о 14.00.

7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (реєстровий номер
21560045.500.АААЖЖА221) на першому поверсі будинку зв’язку ЦПЕЗ № 8 загальною площею 140,2 м2, що перебувають на балансі Донецької дирекції УДППЗ
«Укрпошта». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкту оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Гапотченко А. М. Згідно з конкурсною пропозицією
вартість послуг з оцінки – 1 800,00 грн, строк виконання – 5 календарні днів.
8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
616,7 м2 будівлі (реєстровий № 33839013.1.БЕУЯЖПО75), у т. ч.: на першому поверсі – 375,2 м2, на другому поверсі – 241,5 м2, що перебувають на балансі ВП «Шахта
ім.Ф.Е.Дзержинського» ДП «Дзержинськвугілля». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс».
Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 500,00 грн, строк
виконання – 3 календарні дні.
9. Назва об’єкта оцінки: приміщення одноповерхової будівлі площею 176,9 м2,
що перебуває на балансі Державного вищого навчального закладу «Донбаський
державний педагогічний університет». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О.
Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1 600,00 грн, строк
виконання – 3 календарні дні.
10. Назва об’єкта оцінки: будівля (літ. Б-1) приміщення (кафе) загальною площею 269,9 м2, сарай (літ. В) загальною площею 24,9 м2 та навіс (літ. Г) загальною
площею 23,9 м2, що перебувають на балансі Вуглегірської теплової електричної
станції ПАТ «Центренерго» (код за ЄДРПОУ 22927045). Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості майна з метою передачі його в оренду. Переможець
конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг
з оцінки – 3000,00 грн, строк виконання – 5 календарні днів.
11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею 174,3 м2,
що перебувають на балансі структурного підрозділу «Краснолиманське будівельномонтажне експлуатаційне управління регіональної філії «Донецька залізниця» (код
за ЄДРПОУ 25954611). Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1600,00 грн, строк виконання – 3
календарні дні.

ПП «Україна-Експерт-Центр» по об’єктах:
частині нежитлового приміщення площею 4,2 м2 на першому поверсі гуртожитку № 4, що перебуває на балансі Житомирського державного університету
ім. І. Франка, за адресою: м. Житомир, вул. Польова, 12. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди; вартість виконання – 1 150,00 грн, строк
виконання – 4 календарні дні;
нежитловому приміщенню умивальника площею 5,4 м2 на першому поверсі
гуртожитку № 5, що перебуває на балансі Житомирського державного університету ім. І. Франка, за адресою: м. Житомир, вул. Шелушкова, 10. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди; вартість виконання – 1 150,00 грн, строк
виконання – 4 календарні дні;
частині нежитлового приміщення сушки площею 5,0 м2 на першому поверсі
гуртожитку № 1, що перебуває на балансі Житомирського державного університету
ім. І. Франка, за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 51. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди; вартість виконання – 1 150,00 грн,
строк виконання – 4 календарні дні;
ПП «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експертиза» по об’єктах:
нежитловому приміщенню туалету площею 6,5 м2 на першому поверсі гуртожитку № 3, що перебуває на балансі Житомирського державного університету
ім. І. Франка, за адресою: м. Житомир, вул. І. Франка, 4. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди; вартість виконання – 831,60 грн, строк
виконання – 3 календарні дні;
частині нежитлового приміщення простірочної площею 5,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 2, що перебуває на балансі Житомирського державного університету ім. І. Франка, за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 49.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди; вартість виконання – 831,60
грн, строк виконання – 3 календарні дні;
фізичну особу – підприємця Селюка Михайла Олексійовича по об’єкту – нежитлових приміщеннях площею 198,6 м2 будівлі боксів з навісом (літ. Б, Н), що перебувають на балансі Радомишльського міжрайонного управління водного господарства, за адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул. Українських Повстанців, 44.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди; вартість виконання – 1 500,00
грн, строк виконання – 5 календарні днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 03.03.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна визнано:
ПП «Бюро незалежних оцінок» по об’єкту – нежитлових приміщеннях одноповерхової будівлі пошти площею 44,2 м2, що перебувають на балансі Житомирської
дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., Малинський р-н, с. Головки, вул. Клубна, 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
вартість виконання – 1 200,00 грн, строк виконання – 5 календарні днів;

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта державної власності групи А, що підлягає приватизації
шляхом продажу на аукціоні, що відбувся 25.02.2016
Об’єкт державної власності групи А – магазин з продажу сільськогосподарської продукції (ларь) площею 24,9 м2 за адресою: Київська обл., с. Петрівське,
вул. Теплична, 2г, що під час приватизації не увійшов до статутного капіталу ПАТ
«Плодорозсадницьке» (код за ЄДРПОУ 05528378) та перебуває на його балансі.
Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «Самсон»; вартість – 2 500,00
грн; строк виконання робіт (день) – 4.
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