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

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437
УСЕ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ – В ОДНОМУ ВИДАННІ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ!

триває передплата на офіційне
видання ФДМУ на 2016 рік

«Державний інформаційний бюлетень
про приватизацію»
з додатком – газетою

«Відомості приватизації»

видання можна передплатити в усіх відділеннях зв’язку України
Необхідні дані Ви знайдете в Каталозі видань України
на 2016 рік, с. 103

Вартість
передплати, грн
3 міс.

6 міс.

22437

Комплект у складі:
журналу «Державний інформацій
ний бюлетень про приватизацію» (укр.).
Законодавчі, нормативно-методичні та інформаційні
матеріали щодо приватизації
газети «Відомості приватизації» – додатка до «Державного інформаційного бюлетеня про
приватизацію» (укр.). Інформація про проведення процедур приватизації майна

4 рази
на рік
121,33

242,66

2 рази
на тиждень

Телефон редакції (044) 200-33-77.

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

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

Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
Тернопільська область

Єдиний майновий комплекс державного підприємства Виробничокомерційної фірми по виготовленню, збору та постачанню тари «Тернопіль
облтара» (разом з земельною ділянкою) за адресою: вул. Лозовецька, 26,
м. Тернопіль, код за ЄДРПОУ 01880115. Приватизовано фізичною особою –
підприємцем на аукціоні за 2 353 962,40 грн, у т. ч. ПДВ – 392 327,07 грн;
ціна продажу об’єкта приватизації без урахування вартості земельної ділянки – 1 226 414,41 грн, у т. ч. ПДВ – 204 402,40 грн; ціна продажу земельної
ділянки – 1 127 547,99 грн, у т. ч. ПДВ – 187 924,67 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 12.05.2016 № 976)

Вінницька область

Група інвентарних об’єктів – обладнання (72 одиниці): касовий апарат –
1 од., хліборізка – 1 од., шафа – 15 од., радіовузол – 1 од., швейна машина
1022 – 1 од., телевізор – 4 од., холодильник – 39 од., портрет Леніна – 2 од.,
пральна машина – 1 од., електроніка – 1 од., крісло – 2 од., килим – 4 од.
за адресою: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного,
8/2, що перебуває на балансі Публічного акціонерного товариства «МогилівПодільська швейна фабрика «Аліса» (код за ЄДРПОУ 05468162).

Харківська область

Вбудовані нежитлові приміщення цокольного поверху № І, 1, 1а, 8, 1015, 17, 17а, 18, 20, 21 в літ. «А-9» загальною площею 220,2 м2 за адресою:
61019, м. Харків, просп. Дзюби, буд. 4.

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 12.05.2016 № 977)

Харківська область
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Періодичність

офіційне видання Фонду
державного майна України

Продаж об’єктів групи А

У номері

Індекс та назва видання

18 травня 2016 р.

Вбудовані нежитлові приміщення цокольного поверху № Iа, 2, 3, 3а, 4, 5,
6, 7, 9 загальною площею 81,6 м2 в літ. «А-9» за адресою: 61019, м. Харків,
просп. Дзюби, буд. 4.

Черкаська область

Нежитлова будівля лазні загальною площею 182,3 м2 за адресою: 20123,
Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Крачківка, вул. Молодіжна, 28.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля – магазин загальною площею 55,8 м2.
Адреса об’єкта: 37673, Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Петрівці,
вул. Жовтнева, 120б.
Балансоутримувач: ТОВ Агрофірма «Миргородська», код за ЄДРПОУ
36805165.
Адреса балансоутримувача: 37673, Полтавська обл., Миргородський
р-н, с. Петрівці, вул. Радянська, 16.
Відомості про об’єкт: об’єкт приватизації являє собою окремо розташовану будівлю загальною площею 55,8 м2, яка межує з територією підприємства. Рік побудови – 1993. Фундамент – цегла, щебінь; підлога – лінолеум;
вікна дерев’яні; внутрішнє оздоблення – шпалери, керамічна плитка; електрика, газопостачання наявні.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 21 320,00 грн; ПДВ – 4 264,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 25 584,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. У встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу об’єкта приватизації.
2. У встановлений договором купівлі-продажу строк прийняти об’єкт
приватизації.
3. Подальше використання об’єкта покупець вирішує самостійно.
4. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно в межах чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт.
5. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної ціни продажу.
6. Надавати продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов договору.
7. Обов’язки покупця, передбачені договором, зберігають свою дію для
осіб, які придбають об’єкт приватизації у разі його подальшого відчуження
протягом строку дії таких зобов’язань.
8. Подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника всіх зобов’язань за договором виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується Фондом державного майна України.
9. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу
до нього права власності на об’єкт приватизації подати державному органу
приватизації копії документів, що підтверджують його право власності.
10. Договори про подальше відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають нотаріальному
посвідченню.
11. Відсутність погодження державним органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для визнання правочинів
щодо такого відчуження недійсними.
Грошові кошти у розмірі 2 558,40 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код
за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: Держказначейська служба України,
МФО 820172, р/р № 37318055009476.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку
проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ
від 09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі
проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про
включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на
участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж,
затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами)
Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по
Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у
Полтавській області, МФО 831019, р/р № 37185500900001.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею
«Українська міжрегіональна спеціалізована» (https://аuction.uisce.
com.ua) 10 червня 2016 року. Час початку аукціону (внесення цінових
пропозицій) – 10.30, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що
є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» https://аuction.uisce com.ua.
Термін прийняття заяв – до 6 червня 2016 року включно.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 409, 418 тел.:
(0532) 56-35-55, 2-24-86.

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

МИКОЛАЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж під розбирання на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва «Цех № 32».
Місцезнаходження об’єкта: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 38/3.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: будівля цеху: площа забудови – 3 880,7 м2, одноповерхова будівля розміром 80,0x24,0 м, складається з ділянки формування
і пресування, пропарювальних камер (7 шт. – бетонні блоки), 2-поверхової
адміністративно-побутової частини. Недобудований причал довжиною 145,0 м.
Склад готової продукції (перед виробничою будівлею): відкритий майданчик
для розвантаження готової продукції біля будівлі, виконані фундаменти під колії
довжиною 60,0 м, на рейках монтажної ділянки змонтований кран баштовий (5
т). Склад зберігання заповнювачів (за виробничою будівлею): відкритий майданчик, місцями є арматура та частково бетонні фундаменти. Естакада для
промпроводок: металеві конструкції у вигляді металевих ферм на бетонних
стовпах, загальна довжина – 150,0 м. По незначній частині території об’єкта під
землею проходить міський каналізаційний колектор. Проектно-кошторисна та
виконавча документація відсутні. Ступінь будівельної готовності – до 74 %.
Відомості про земельну ділянку: розмір земельної ділянки – 21 500,0 м2.
Кадастровий номер 4810137200:15:003:0016. Цільове призначення: землі
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Обмеження: не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 257 022,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 308 426,40 грн.
Умови продажу об’єкта: сплатити ціну продажу об’єкта протягом 30 днів
з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; прийняти об’єкт
приватизації протягом п’яти днів після сплати повної ціни продажу об’єкта
згідно з актом приймання-передання; розібрати об’єкт та привести земельну
ділянку у придатний для використання стан в термін 2 роки з моменту підписання акта приймання-передання; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час розбирання
об’єкта; подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження
для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184003000049 в
ГУДКСУ у Миколаївській області, МФО 826013, ЄДРПОУ 20917284. Грошові
кошти в сумі 30 842,64 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта
з урахуванням ПДВ, вносяться на р/р № 37315068016233 в ДКСУ м. Київ,
МФО 820172, ЄДРПОУ 20917284.
Аукціон в електронній формі буде проведено 10 червня 2016 року
Товарною біржою «Універсальна товарно-сировинна біржа» (https://
www.utsb.com.ua). Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 6 червня 2016
року.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ
від 09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.09.2015 за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до
ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа» на електронну адресу https://
www.utsb.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу ТБ «Універсальна
товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул.
Воровського), 51, офіс 11, оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
ФДМУ № 772 від 17.04.1998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (у редакції наказу ФДМУ від 02.04.2012 № 437).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування у супроводжені представників РВ ФДМУ по Миколаївській області.
Додаткову інформацію можна отримати на ТБ «Універсальна товарно-си
ровинна біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровського),
51, офіс 11, тел. (044) 482-07-42 та в РВ ФДМУ по Миколаївській області
(м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 14, тел. (0512) 47-04-16).

2
Продаж об’єктів групи E
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-31-27

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності – державної частки
у статутному капіталі Спільного підприємства по агропромисловому
будівництву «Ратнеагробуд» розміром 19,27 %
Найменування: державна частка у статутному капіталі Спільного підприємства по агропромисловому будівництву «Ратнеагробуд» розміром 19,27 %.
Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 03582913.
Найменування товариства: Спільне підприємство по агропромисловому будівництву «Ратнеагробуд».
Місцезнаходження товариства: 44100, Волинська обл., смт Ратне, вул. Б. Хмельницького, 98.
Розмір статутного капіталу товариства: 813 089,27 грн.
Розмір частки, запропонованої до продажу: 19,27 %.
Номінальна вартість частки: 156 682,30 грн.
Середньооблікова чисельність працюючих: 4 особи.
Показники економічної діяльності за останні три роки
Показник
Баланс активів і пасивів, тис. грн
Рентабельність, %
Вартість власного капіталу, тис. грн
Чистий прибуток, тис. грн
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн

2013 р.
1566,5
-4,3
1280,3
-54,9
2563,5

2014 р.
1209,2
-33,4
952,4
-317,8
335,6

2015 р.
1024,3
-20,7
781,0
-161,7
46,5

Підприємство викидів та скидів забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище не здійснює.
Початкова ціна об’єкта – 440 320,00 грн (чотириста сорок тисяч триста двадцять гривень) без урахування ПДВ.
Засоби платежу – грошові кошти.
Умови продажу об’єкта приватизації:
у встановлений договором строк сплатити ціну продажу об’єкта; у встановлений договором строк прийняти об’єкт;
надавати продавцю необхiднi документи, вiдомостi, матеріали тощо про виконання умов договору. Не перешкоджати

продавцю у здійсненні контролю за виконанням умов договору; подальше відчуження та передача в заставу покупцем
об’єкта в період чинності умов договору здійснюються за погодженням продавця із забезпеченням переходу до нового
власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання,
визначених законодавством та договором, прав та обов’язків покупця згідно законодавства України; у разі зміни місцезнаходження покупець зобов’язаний у десятиденний строк повідомити про це державний орган приватизації.
Аукціон буде проведено о 10.00 через 20 календарних днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 817.
Грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни державної частки, що становить 4 403,20 грн (чотири тисячі чотириста три гривні 20 коп.) вносяться на р/р № 37315048004566 РВ ФДМУ по Волинській області в ДКСУ м. Київ,
МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області (грошові кошти
в розмірі 10 % початкової ціни продажу державної частки для участі в аукціоні).
Плата за реєстрацію заяви – 17,00 грн вноситься на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області
в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по
Волинській області (за заяву).
Розрахунки за придбаний об’єкт здійснюються грошовими коштами на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по
Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу:
для РВ ФДМУ по Волинській області (кошти від продажу на аукціоні об’єкта державної власності групи Е).
Аукціон буде проводитись відповідно до Порядку здійснення підготовки до приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або
за її межами, затвердженого наказом ФДМУ від 22.05.2012 № 723, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.06.2012 за № 937/21249.
Заява та документи, обов’язкові для всіх заявників на участь в аукціоні, приймаються у робочі дні з 8.00 до 17.15, в
п’ятницю – з 8.00 до 16.00 за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, РВ ФДМУ по Волинській
області. Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 3 дні до початку аукціону.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з 8.00 до 17.15, у п’ятницю – з 8.00
до 16.00.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0332) 24-00-57.

КОНКУРСИ З відбору розробників документації із землеустрою
ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення повторного
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
(встановлення або уточнення розміру та меж земельної ділянки, погодження
меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами,
закріплення меж земельної(них) ділянки(нок) межовими знаками, проведення
робіт з присвоєння кадастрового номеру земельній(ним) ділянці(нкам), погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання позитивного висновку державної експертизи щодо розробленої
документації із землеустрою та витягу з Державного земельного кадастру, підготовка інших документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташовано державне майно – об’єкт незавершеного
будівництва – корпус № 71.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Софіївська
(стара назва: Червоноармійська), 7б.
Корпус № 71 у складі: недобудована будівля корпусу № 71, літ. А; недобудований склад, літ. Б; недобудована трансформаторна підстанція, літ. В;
недобудована будівля, літ. Г; недобудований навіс, літ. Д; паркан № 1.
Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки,
на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної
власності, становить 1,2613 га.

Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
28.05.2014 № 1478, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 02.10.2014
№ 2371, наказ регіонального відділення від 13.06.2014 № 461, зі змінами,
внесеними наказом регіонального відділення від 04.12.2014 № 793.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт
із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок
державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці,
інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Запорізькій області
у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням
назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із 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 (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім
осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про

це відповідній орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння
йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують 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) – для
фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається
в календарних днях.
Конкурсна документація подається до відділу організаційно-докумен
тального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій області (кімн. 9).
Останній день подання конкурсної документації – 17.06.2016 до 17.00.
Конкурс відбудеться 30.06.2016 о 10.00 за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. 35, РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Місцезнаходження комісії: РВ ФДМУ по Запорізькій області, адреса:
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50. Телефони для довідок: (061) 226-07-76,
226-07-75.

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

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у кількості 76 од. (обладнання, рухоме майно). Балансоутримувач: ПАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат». Мета оцінки – відшкодування збитків, нанесених державі за незбереження державного майна. Дата оцінки – 15.04.2016.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ «Півден
ний гірничо-збагачувальний комбінат».
 2. 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 – 31.03.2016. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат».
 3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
80,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський коледж ракетно-космічного
машинобудування ДНУ ім. О. Гончара. Адреса: м. Дніпропетровськ,
вул. О. М. Макарова, 27. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Старт-БТ».
 4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
97,1 м 2. Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса:
м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Попова І. В.
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 для визначення ринкової вартості
об’єктів оцінки для розрахунку орендної плати – 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 27 травня 2016 р.
Конкурс відбудеться 02.06.2016 о 10.00 у регіональному відділенні, телефон для довідок (056) 744-11-51.

ЗАКАРПАТСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення (поз. 12)
площею 8,7 м2 першого поверху службової будівлі митного оформлення (літ. І). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна
фіскальна служба України та в оперативному управлінні (користуванні Закарпатської митниці ДФС (тел. (0312) 64-96-04). Місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 224. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна
адреса замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ
«Євроконтинент». Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки станом на
17.02.2015: 218,70 грн/м2.
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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
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і складається з:
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 – четвер до 17.00, п’ятниця до 15.45).
Конкурсна документація подається на кожний об’єкт окремо. На конверті
потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта 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 інформації про проведення конкурсу в газеті
«Відомості приватизації». Телефон для довідок (0312) 61-38-83.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: державне майно – паровий котел ДЕ 25-14
ГМ, інв. № 41100017, реєстраційний номер 222226.167.ААБАВЖ748,
що не увійшло до статутного капіталу в процесі приватизації і ПАТ
«Запорізький абразивний комбінат». Балансоутримувач майна: ПАТ
«Запорізький абразивний комбінат». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради (Димитрова), 44. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки
(061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій
області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Запорізький абразивний комбінат».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 2, 7, 8, 9 та частини приміщень спільного користування № 1, 3, 4 площею 7,35 м2 першого поверху гуртожитку (літ. А-9). Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад Дніпрорудненський професійний ліцей. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Дніпрорудне, просп. Ентузіастів, 15. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки
(061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій
області. Платник робіт з оцінки: ФОП Опанасенко Ю. А. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 1 першого
поверху двоповерхової будівлі (літ. Г) загальною площею 40,3 м2.
Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. ЛяСейнська, 59. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової

вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)
226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ
по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ФОП Білоус О. М. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення гаражного боксу № 2 у будівлі (літ. Е-1) загальною площею 125,8 м2.
Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Мелітопольський
професійний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 72316, Запорізька
обл., м. Мелітополь, вул. Лютнева, буд. 194. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки
(061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій
області. Платник робіт з оцінки: ФОП Захаров С. І. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 48 площею
19,1 м2 першого поверху будівлі (літ. А-4). Балансоутримувач майна:
Таврійський державний агротехнологічний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 20.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)
226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ
по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «НАСК «ОРАНТА».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта
господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності,
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у
межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки. Оцінювачі, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має
підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта
оцінки та дату проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки окремо:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які
працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення); 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому
конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, що подали документи на конкурсний відбір СОД в одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001,
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційнодокументального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій
області (каб. № 9) до 27.05.2016 (включно).
Конкурс відбудеться 02.06.2016 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.
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3
КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
№
з/п

Дата
Вид
оцінки вартості Платник Замовник
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Нежитлове приміщення площею 34,0 м2 за адресою: 31.05.16 Ринкова ФОП
РВ ФДМУ
Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. СуЗінов’єва по Київській
хомлинського, 30, що перебуває на балансі ДВНЗ
І. А.
області
«Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Г. Сковороди»
Назва об’єктів

2 Літні будинки літери 1, 3, 6, 8, 9, 11, 15, 18, 20, 21, 24,
26, 29, 31, 35, 38, 39, 41, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63,
64, 65 за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Погреби, що перебувають на балансі КСП «Нова Україна»
3 Нежитлове приміщення № 12 на 1-му поверсі бізнесцентру вантажного термінала площею 15,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
4 Частина твердого покриття біля перону S площею
72,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на
балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
5 Нежитлове приміщення № 91 на 1-му поверсі бізнесцентру вантажного термінала площею 24,9 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
6 Будівлі, споруди (8 од.) площею 2 274,0 м2 та обладнання (88 од.) за адресою: Київська обл., м. Васильків,
вул. Шевченка, 15

31.05.16 Ринкова ТзОВ
«КласРезор»

РВ ФДМУ
по Київській
області

31.05.16 Ринкова ПрАТ «Буковина»

РВ ФДМУ
по Київській
області

31.05.16 Ринкова ПрАТ «Буковина»

РВ ФДМУ
по Київській
області

31.05.16 Ринкова ТОВ «Дель- РВ ФДМУ
кар»
по Київській
області

31.05.16 Ринкова ТОВ «Васи РВ ФДМУ
льківський по Київській
завод прод області
товарів»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
7 Частина нежитлового приміщення площею 20,0 м2
31.05.16 Ринкова ФОП Вдо- РВ ФДМУ
за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя
виченко
по Київській
Перемоги, 13а, що перебуває на балансі Київської обТетяна Гри- області
ласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»
горівна
8 Частина нежитлового приміщення площею 18,48 м2
31.05.16 Ринкова ФОП Слас РВ ФДМУ
за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя
тіон Михай- по Київській
Перемоги, 13а, що перебуває на балансі Київської обло Васиобласті
ласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»
льович
9 Майданчик № 3 площею 21,6 м2 за адресою: Київська 31.05.16 Ринкова ТОВ «Атра- РВ ФДМУ
обл., м. Переяслав-Хмельницький, просп. Червоноком»
по Київській
армійців, 2, що перебуває на балансі ДП «Виробниче
області
об’єднання «Київприлад»
Визначення вартості об’єкта для погодження розрахунку орендної плати (за заявою від сторонньої
організації)
10 Частина бетонованого майданчика площею 35, 0 м2
31.05.16 Ринкова ПрАТ «Київ- ДСП «Чорбіля труби промислово-опалювальної котельні (ПОК)
стар»
нобильська
за адресою: Київська обл., м. Прип’ять, проммайАЕС»
данчик ЧАЕС, що перебуває на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС»

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області
конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 № 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 Київській області не пізніше, ніж за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно), за адресою: м. Київ,
вул. С. Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 02.06.2016 об 11.00 за адресою: м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, телефон
для довідок 200-25-36.

КІРОВОГРАДСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення одноповерхової адміністративної будівлі в цілому площею 241,4 м2 за адресою:
Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Веселі Боковеньки, вул. Алея
Давидова, 2, що перебувають на балансі Дослідно-селекційного дендрологічного лісового центру «Веселі Боковеньки». Найменування балансоутримувача: Дослідно-селекційний дендрологічний лісовий центр «Веселі
Боковеньки». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
Долинський р-н, с. Веселі Боковеньки, вул. Алея Давидова, 2. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-2400. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн: 36,498. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016. Площа земельної ділянки:
650,3 м2. Місце розташування земельної ділянки: Долинський р-н, с. Веселі
Боковеньки, вул. Алея Давидова, 2. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт
з оцінки: ФОП Потапчук Сергій Олександрович (тел. (097) 848-04-23).
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
2,0 м2 на першому поверсі адміністративного корпусу Смолінської шахти
за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, смт Смоліне, що перебуває на балансі державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний
комбінат». Найменування балансоутримувача: державне підприємство
«Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, смт Смоліне. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна
адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.04.2016, тис. грн: 0,137. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016. Площа земельної ділянки: 2,0 м2. Місце
розташування земельної ділянки: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н,
смт Смоліне. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області
(25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ПАТ «Сбербанк»
(Кіровоградське відділення № 1 0522366810, 0522366813).
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 у тамбурі першого поверху тимчасового побутового комбінату за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Олексіївка,
вул. Шахтарська, 1, що перебуває на балансі державного підприємства
«Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Найменування балансоутримувача: державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н,
с. Олексіївка, вул. Шахтарська, 1. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38.
Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника
конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.04.2016, тис. грн: 7,047. Наявність об’єктів, відомості про які міс-
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тять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.05.2016. Площа земельної ділянки: 2,0 м2. Місце розташування
земельної ділянки: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Олексіївка,
вул. Шахтарська, 1. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській
області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ПАТ
«Сбербанк» (Кіровоградське відділення № 1 0522366810, 0522366813).
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
2,0 м2 у споруді прохідної «огорожа Ш. «Ю» Інгульської шахти за адресою:
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Неопалимівка, що перебуває на
балансі державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».
Найменування балансоутримувача: державне підприємство «Східний гірничозбагачувальний комбінат». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська
обл., Кіровоградський р-н, с. Неопалимівка. Мета проведення незалежної
оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522)
33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса
замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.:
1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.04.2016, тис. грн: 0,484. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.05.2016. Площа земельної ділянки: 2,0 м2.
Місце розташування земельної ділянки: Кіровоградська обл., Кіровоградський
р-н, с. Неопалимівка. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській
області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ПАТ
«Сбербанк» (Кіровоградське відділення № 1 0522366810, 0522366813).
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
2,0 м2 у споруді прохідної «огорожа Ш. «Ю» Інгульської шахти за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Неопалимівка, що перебуває на балансі державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний
комбінат». Найменування балансоутримувача: державне підприємство
«Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Неопалимівка. Мета
проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522)
33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.04.2016, тис.
грн: 0,484. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016.
Площа земельної ділянки: 2,0 м2. Місце розташування земельної ділянки:
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Неопалимівка. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ПАТ АБ «Укргазбанк» (Кіровоградська
обласна дирекція, (052) 236-60-43 Тетяна Володимирівна).
 6. Назва об’єкта оцінки: частина бетонного майданчика площею
14,0 м2, частина майданчика димової труби котельні Інгульської шахти площею 3,0 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н,
с. Неопалимівка, що перебувають на балансі державного підприємства «Східний
гірничо-збагачувальний комбінат». Найменування балансоутримувача: державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Неопалимівка. Мета
проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-2400. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2 об’єкти. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.04.2016, тис. грн: уточнюється.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016. Площа земельної
ділянки: уточнюється. Місце розташування земельної ділянки: Кіровоградська
обл., Кіровоградський р-н, с. Неопалимівка. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2) Платник робіт
з оцінки: ПрАТ «Київстар» (Михайленко А. М. 0675305397).
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 757,3 м2 на першому та другому поверхах будівлі за адресою:
м. Кіровоград, вул. Жовтневої революції, 14, що перебувають на балансі Кіровоградського державного будинку художньої та технічної творчості. Найменування балансоутримувача: Кіровоградський державний будинок художньої та технічної творчості. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Кіровоград, вул. Жовтневої революції, 14. Мета проведення незалежної
оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522)
33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса
замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.:
1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 25.04.2016, тис. грн: 276,05. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.05.2016. Площа земельної ділянки: 1771,5 м2.
Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, вул. Жовтневої революції, 14. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області
(25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: комунальний
заклад «Кіровоградський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» (тел. (052) 236-10-48 Тетяна Миколаївна).
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення двох класів загальною площею 73,4 м2, на цокольному поверсі семиповерхової будівлі навчального корпусу № 4 за адресою: м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, що перебувають на балансі Кіровоградського педагогічного університету ім. В.Винниченка.
Найменування балансоутримувача: Кіровоградський державний педагогічний
університет ім. В.Винниченка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м.Кіровоград,
вул. Шевченка, 1. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-32-38. Телефакс замовника
конкурсу: (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@
kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 21.04.2016, тис.
грн: 1,331. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016. Площа земельної ділянки: 82,21 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград,
вул. Шевченка, 1. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області
(25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ПП «Кіровоградський
центр підготовки водіїв» (тел. (066) 963-66-99 Олександр Леонідович).
 9. Назва об’єкта оцінки: приміщення кабінетів та учбових аудиторій загальною площею 152,8 м2 на другому, третьому та п’ятому поверхах п’ятиповерхової будівлі навчального корпусу № 5 за адресою:
м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, що перебувають на балансі Кіровоградського
державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Найменування
балансоутримувача: Кіровоградський державний педагогічного університету ім. В. Винниченка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кіровоград,
вул. Шевченка, 1. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу:
mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
26.04.2016, тис. грн: 61,238. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.05.2016. Площа земельної ділянки: 171,14 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт
з оцінки: комунальний заклад «Педагогічний ліцей Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області» (тел. (0522) 22-58-43 Наталія Юріївна).
 10. Назва об’єкта оцінки: приміщення аудиторій загальною площею 61,6 м2 на п’ятому поверсі п’ятиповерхової будівлі навчального
корпусу № 5 за адресою: м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, що перебувають
на балансі Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.
Винниченка. Найменування балансоутримувача: Кіровоградський державний
педагогічний університет ім. В. Винниченка. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс
замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу:
mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
26.04.2016, тис. грн: 24,688. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) –
31.05.2016. Площа земельної ділянки: 68,99 м2. Місце розташування земельної
ділянки: м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: комунальний заклад «Педагогічний ліцей Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області» (тел. (0522) 22-58-43).
 11. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею 1,0 м2
на першому поверсі гуртожитку № 2 за адресою: м. Кіровоград,

вул. Добровольського, 10, що перебуває на балансі Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету. Найменування балансоутримувача: Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кіровоград,
вул. Добровольського, 10. Мета проведення незалежної оцінки: продовження
дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс
замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
станом на 26.04.2016, тис. грн: 0,615. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.05.2016. Площа земельної ділянки: 3,46 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, вул. Добровольського, 10.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009,
м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП Тарадай
Олександр Володимирович (тел. (067) 422-24-36).
 12. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею 1,0 м2
на першому поверсі гуртожитку № 3 за адресою: м. Кіровоград,
вул. Добровольського, 4, що перебуває на балансі Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету. Найменування балансоутримувача: Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кіровоград,
вул. Добровольського, 4. Мета проведення незалежної оцінки: продовження
дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс
замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
станом на 26.04.2016, тис. грн: 0,502. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016. Площа земельної ділянки: 3,46 м2. Місце
розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, вул. Добровольського,
4. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009,
м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП Тарадай
Олександр Володимирович (тел. (067) 422-24-36).
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 80,2 м2
у підвальному приміщенні адміністративної будівлі за адресою:
Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. 6 Грудня, 25, що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Кіровоградській області. Найменування
балансоутримувача: Управління поліції охорони в Кіровоградській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія,
вул. 6 Грудня, 25. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-23-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу:
mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
01.04.2016, тис. грн: 7,947. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016. Площа земельної ділянки: 115,6 м2. Місце розташування земельної ділянки: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. 6 Грудня,
25. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009,
м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: Дитячо-юнацька спортивна школа «Колос» (Котов Юрій Миколайович (тел. (095) 197-39-34).
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 16,6 м2
на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська
обл., м. Новоукраїнка, вул. Леніна, 43, що перебувають на балансі Управління
Державної казначейської служби у Новоукраїнському районі Кіровоградській
області. Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби у Новоукраїнському Кіровоградській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 27100, Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Леніна, 43.
Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-23-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-2400. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.04.2016, тис. грн: 4,743. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016. Площа земельної ділянки: 16,6 м2. Місце розташування земельної ділянки: 27100, Кіровоградська
обл., м. Новоукраїнка, вул. Леніна, 43. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт
з оцінки: ФОП Максюта Олена Миколаївна (тел. (096) 066-36-66).
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності –
суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт; строк виконання робіт – не більше 5 днів, шляхом поштового відправлення на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або
безпосередньо у кімн. 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою:
м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до 30.05.2016 включно у робочий час до 16.00.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає
заяву. Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться 3 червня 2016 р. о 8.30 у РВ ФДМУ по
Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глин
ки, 2, кімн. 708.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта
 Назва об’єкта оцінки: цілісний майновий комплекс орендного підприємства санаторію «Червона калина». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ОП санаторій «Червона калина». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0362)
26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ОП санаторій «Червона калина».
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – основних засобів
2 367 од., незавершеного будівництва – 13 од., нематеріальних активів – 21 од.,
інші необоротні активи – 280 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства, тис. грн. – 3 122,8 тис. грн. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій на 31.12.2015
становить 39 646,5 тис. грн. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі
оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв) – інформація відсутня. Розмір
земельної(их) ділянки(ок), усього: 26,13 га. Місце розташування земельної ділянки: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1 (державний
акт на право постійного користування земельною ділянкою). Цільове призначення земельної ділянки: землі запасу оздоровчого призначення Жобринської
сільської ради, з них – 25,73 га – землі громадського призначення, площею –
0,40 га, що використовуються для технічної інфраструктури.
Правовий режим земельної ділянки: договір оренди земельної ділянки від
30.12.2003 з послідуючою пролонгацією на термін дії договору оренди ЦМК санаторію, укладений між ОП санаторієм «Червона калина» та Рівненською райдержадміністрацією. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
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Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно
до Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами 1 та 2.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по
Рівненській області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта,
на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах I, II, III, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться о 9.00 03.06. 2016 в РВ ФДМУ по Рівненській
області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються 27.05.2016 (включно) до
16.00 за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок: 26-79-91.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
 Назва об’єкта оцінки: приміщення колишньої бібліотеки загальною площею 27,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПСП
«Шпанівське». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Рівненський
р-н, с. Великий Олексин, вул. Шевченка, 16г. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості (початкової ціни) об’єкта з метою приватизації шляхом
продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: (0362) 63-58-19. Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами) – 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): інформація відсутня. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно
до Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами 1 та 2.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по
Рівненській області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта,
на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах I, II, III, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться 03.06. 2016 о 9.00 в РВ ФДМУ по Рівненській
області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються. 27.05.2016 (включно)
до 16.00 за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок: 26-79-91.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів, а саме:
1) частина нежитлового приміщення площею 16,2 м2; 2) нежитлове приміщення площею 29,5 м2 (балансоутримувач – Сумська філія Державного
регіонального проектно-вишукувального інституту «Дніпродіпроводгосп»).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Путивльська, 5 – 1. Мета
проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки
об’єкта – ТОВ «Виробничо-сервісна компанія «Фростленд».
 2. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів загальною площею 8,0 м2, а саме: 1) частина нежитлового приміщення коридору площею 4,0 м2 в будівлі гуртожитку № 2 за адресою: м. Суми,
вул. Замостянська, 5; 2) частина нежитлового приміщення коридору площею 4,0 м2 в будівлі гуртожитку № 3 за адресою: м. Суми, вул. Замостянська,
7 (балансоутримувач – Сумський державний університет). Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Зленко В. В.
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина даху площею 2,0 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) – 31.05.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Череда Г. В.
 4. Найменування об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення площею 7,7 м2 (балансоутримувач – Сумський державний педагогічний
університет ім. А. С. Макаренка). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми,
вул. Роменська, 87. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії
договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.05.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Сидоренко О. П.
 5. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів – нежитлові приміщення загальною площею 185,5 м2, а саме: 1) нежитлові приміщення загальною площею 128,7 м2 першого поверху будівлі
головного (центрального) корпусу; 2) нежитлове приміщення площею
56,8 м2 першого поверху будівлі учбового корпусу № 4 (балансоутримувач – Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Роменська, 87. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016. Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення договору на проведення незалежної оцінки майна. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській
області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Остапенко Ю. І.
 6. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 35,1 м2 (балансоутримувач – Сумська філія Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України»). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Сумська обл., Сумський р-н, с. Сад, вул. Зелена, 2. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.05.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ
ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Сумська дирекція
Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».
 7. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 35,2 м2 (балансоутримувач – Управління Державної
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казначейської служби України у Тростянецькому районі Сумської області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Тростянець,
вул. Вознесенська, 2. Мета проведення незалежної оцінки – продовження
дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.05.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області.
Платник робіт з оцінки об’єкта – Комунальне підприємство Тростянецької
міської ради «Бюро технічної інвентаризації».
 8. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
площею 50,0 м2 (балансоутримувач – Сумська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Сумська обл., смт Краснопілля, вул. Сумська, 5. Мета проведення незалежної оцінки – передача об’єкта оренду. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.05.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ
ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Савченко С. Г.
 9. Найменування об’єкта оцінки: будівля загальною площею
132,5 м2 (балансоутримувач – Конотопське управління Державної казначейської служби України Сумської області). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Сумська обл., м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 48. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.05.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по
Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Конотопський міський
благодійний фонд «Рідний край».
 10. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 100,0 м2 (балансоутримувач – Сумська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Буринь, вул. Піонерська, 3. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016. Замовник робіт з оцінки
об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта –
ТОВ «Вежа Фарм «Нова аптека».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається до конкурсної комісії разом із супровідним листом.
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації
про проведення конкурсу. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта,
на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська,
30/1. Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 1 червня 2016 року о 10.00 за адресою:
м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 5.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 26 травня 2016 року
(включно).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки державного майна
 1. Об’єкт оцінки: частина нежитлових приміщень площею 243,5 м2
першого та другого поверхів загальною площею 402,3 м2, третього поверху загальною площею 410,9 м2 триповерхової будівлі ремонтномеханічної майстерні (реєстровий № 01034707.5ФННМЯЕ002) та
складських приміщень загальною площею 307,2 м2 (реєстровий
№ 01034707.5ФННМЯЕ004) за адресою: м. Херсон, вул. Блюхера, 60,
що перебувають на балансі Цюрупинського міжрайонного управління водного господарства. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м.
Севастополі. Платник: ТОВ «Николаос». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.05.2016.
 2. Об’єкт оцінки: шість гаражів загальною площею 121,8 м2, що перебувають на балансі Головного управління Державної фіскальної служби у
Херсонській області, за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, 92а. Замовник:
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Куц
В.О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована
дата оцінки: 31.05.2016.
 3. Об’єкт оцінки: нежитлове приміщення площею 17,8 м2 (кімната 1-16) в адміністративній будівлі, що перебуває на балансі Головного
управління статистики у Херсонській області, за адресою: Херсонська обл.,
смт Чаплинка, вул. Леніна, 12б. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ Торговий дім «Зоря – Плюс». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки:
31.05.2016. 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’єкту 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 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп.
Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та
м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225
о 9.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації, телефон для
довідок (0552) 22-44-44.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
І. 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.
 1. Об’єкт оцінки: тимчасова споруда (малої архітектурної форми) площею 64,0 м2. Адреса: Територія Стеблівської селещної ради,
Урочище «Виграївські дачі» Корсунь-Шевченківський р-н, Черкаська область. Балансоутримувач: База відпочинку «Урочище «Виграївські дачі» ДП
Лікувально-профілактичний комплекс «Феофанія» НАН України. Платник робіт з оцінки: ФОП Пилипенко Ю. А. Дата оцінки: 30.04.16.
 2. Об’єкт оцінки: приміщення на 3-му поверсі спортивного комплексу «Сокіл» площею 16,9 м2. Адреса: вул. Смілянська, 78, м. Черкаси.
Балансоутримувач: ДП НВК «Фотоприлад». Платник робіт з оцінки: ГО СК з
плавання «Тритон». Дата оцінки: 30.04.16.
 3. Об’єкт оцінки: будинок цегляний на території пляжної зони ДОТ
«Лісова казка» площею 84,3 м2. Адреса: с. Чапаєвка, Золотоніський р-н,
Черкаська обл. Балансоутримувач: ДП НВК «Фотоприлад». Платник робіт з
оцінки: ТОВ «ІК «Мега-Груп». Дата оцінки: 30.04.16.

 4. Об’єкт оцінки: частина нежитлових приміщень першого поверху п’ятиповерхової будівлі (у т. ч. місця спільного користування) площею 275,19 м2. Адреса: просп. Хіміків, 50, м. Черкаси. Балансоутримувач:
ЧДЖПП «Житлосервіс». Платник робіт з оцінки: ФОП Ільченко А. О. Дата
оцінки: 30.04.16.
 5. Об’єкт оцінки: частина нежитлового приміщення на першому
поверсі двоповерхової будівлі загальною площею 1,0 м2. Адреса: пл.
Миру, 33, смт Лисянка, Черкаська обл. Балансоутримувач: Управління ДКС
України у Лисянському районі Черкаської області. Платник робіт з оцінки:
ПАТ «Приватбанк». Дата оцінки: 31.05.16.
ІІ. 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.
 1. Об’єкт оцінки: частина вбудованих приміщень виробничогосподарського призначення митного поста «Сміла» Черкаської митниці ДФС площею 79,2 м2. Адреса: просп. Шевченка, 64, м. Звенигородка,
Черкаська обл. Балансоутримувач: ДФС України та перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Черкаської митниці ДФС. Платник робіт з
оцінки: ФОП Крисько В. М. Дата оцінки: 30.04.16.
 2. Об’єкт оцінки: нежитлове приміщення першого поверху двоповерхової адміністративної будівлі площею 40,2 м2. Адреса: вул.
Шевченка, 6, м. Канів, Черкаська обл. Балансоутримувач: Територіальне
управління ДСА України у Черкаська області. Платник робіт з оцінки: ФОП
Федоренко Н. В. Дата оцінки: 31.05.16.
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 – 27 травня 2016 року до 17.00.
Конкурс відбудеться 2 червня 2016 року о 10.00 в 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: нежитлові приміщення першого поверху двоповерхової адмінбудівлі площею 36,8 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Олімпійський навчально-спор
тивний центр «Чернігів». Місцезнаходження об’єкта: 14027, м. Чернігів,
вул. Шевченка, 61. Платник робіт з оцінки – Чернігівський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Замовник робіт з оцінки – ДП
«Олімпійський навчально-спортивний центр «Чернігів» (14027, м. Чернігів,
вул. Шевченка, 61). Телефон замовника конкурсу (0462) 65-12-05.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
18,7 м2 першого поверху чотириповерхової будівлі гуртожитку № 1.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Прилуцький агротехнічний коледж. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки,
вул. Київська, 180. Платник робіт з оцінки – ФОП Гусак Л. М.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 14,5 м2
на першому поверсі адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Носівка,
вул. Центральна, 6. Платник робіт з оцінки – Відділення виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України в м. Ніжин Чернігівської області.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 28,4 м2
першого поверху триповерхової будівлі відділення поштового зв’язку.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівська дирекція УДППЗ
«Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Носівка,
вул. Центральна, 18. Платник робіт з оцінки – ФОП Шестопалова Н. В. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру,
43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс замовника конкурсу
(0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua.
Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016. 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 конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди (за
заявою від сторонньої організації).
№
Назва об’єкта
з/п
оцінки
1 Нежитлове приміщення
2 Нежитлове приміщення – частина
пам’ятки архітектури
3 Нежитлове приміщення
4 Нежитлове приміщення
5 Нежитлове приміщення

ПлоОрієнтовна
Балансоутримувач
ща, м2 Адреса об’єкта оцінки
дата оцінки
41,3 м. Київ, просп. Пере- ДП «Укрсервіс Мінтрансу»
30.04.16
моги, 14
44,07 м. Київ, вул. Володи- Національний музей історії України 31.03.16
мирська, 2
22,4 м. Київ, просп. Пові- ДП «Український державний
трофлотський, 39/1 інститут з проектування об’єктів
дорожнього господарства»
140,0 м. Київ, просп. Пові- ДП «Український державний
трофлотський, 39/1 інститут з проектування об’єктів
дорожного господарства»
5,0 м. Київ, вул. М. Кри- ДП «ДНДІ автоматизованих систем
воноса, 2а
в будівництві» (ДП «ДНДІАСБ»)

30.04.16
30.04.16
31.03.16

 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№ Назва об’єкта Площа, м2
з/п
оцінки
1 Нежитлове при20,7
міщення
2 Нежитлове при30,7
міщення
3 Нежитлове при17,0
міщення
4 Нежитлове при25,53
міщення
5 Нежитлове при36,5
міщення
6 Нежитлове при15,0
міщення
7 Частина нежитло80,8
вого приміщення

Адреса об’єкта
Орієнтовна
Балансоутримувач
оцінки
дата оцінки
м. Київ, бульв.
Міністерство економічного розвитку 30.04.16
Дружби Народів, 28 і торгівлі України
м. Київ, просп. Ко- Національний авіаційний універ30.04.16
марова, 1
ситет
м. Київ, вул. Костян- ДП «УНД і ПК інститут будівельних
30.04.16
тинівська, 68
матеріалів та виробів «НДІБМВ»
м. Київ, вул. ГарДП виробниче об’єднання «Ки30.04.16
матна, 2
ївприлад»
м. Київ, вул. Костян- ДП «УНД і ПК інститут будівельних
30.04.16
тинівська, 68
матеріалів та виробів «НДІБМВ»
м. Київ, вул. Вавіло- ДУ «ННДІПБОП»
30.04.16
вих, 13
м. Київ, вул. Костян- ДП «УНД і ПК інститут будівельних
30.04.16
тинівська, 68
матеріалів та виробів «НДІБМВ»
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5
№ Назва об’єкта
з/п
оцінки
8 Нежитлове приміщення
9 Нежитлове приміщення
10 Нерухоме майно
11 Частина нежитлового приміщення
12 Частина нежитлового приміщення
13 Частина нежитлового приміщення
14 Частина нежитлового приміщення
15 Частина нежитлового приміщення
16 Частина нежитлового приміщення
17 Частина даху та
технічного поверху
18 Нежитлове приміщення

Адреса об’єкта
оцінки
436,7 м. Київ, вул. І.Франка, 26а
69,5
м. Київ, вул. Тростянецька, 47
585,7 м. Київ, бульв. Л.
Українки, 26
3,0
м. Київ, вул. Ломоносова, 67
4,0
м. Київ, вул. Ломоносова, 65
2,0
м. Київ, вул. Ломоносова, 63
2,0
м. Київ, вул. Г. Родимцева, 3
2,0
м. Київ, вул. Г. Родимцева, 1
3, 0
м. Київ, вул. Бурмистенка, 4
10,0
м. Київ, вул. Б.
(у т. ч. 5,0 Хмельницькота 5,0) го, 8/16
144,8 м. Київ, просп. Голосіївський, 50

Площа, м2

Продовження таблиці
Орієнтовна
дата оцінки
ДВНЗ Київський коледж транспорт- 30.04.16
ної інфраструктури
ДП «ДПНЗ «Перспектива»
30.04.16
Балансоутримувач

ДП УДНДІ проектування міст «ДІПРОМІСТО»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ»

30.04.16

ДП «Український науково-дослідний
і проектний інститут цивільного
будівництва»

30.04.16

30.04.16
30.04.16
30.04.16
30.04.16
30.04.16
30.04.16
30.04.16

 3. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
№
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
Площа, м2
Балансоутримувач
з/п
оцінки
оцінки
1 Нежитлове при154,0 м. Київ, вул. Старо- Київське вище професійне училиміщення
сільська, 2
ще № 25
2 Частина нежитлово97,5
м. Київ, вул. Ніжин- Національний авіаційний університет
го приміщення
ська, 29є
3 Частина даху та
6,0 (у т. ч. м. Київ, вул. Воло- Національний університет харчових
технічного поверху 2,0 та 4,0) димирська, 72
технологій
4 Частина нежитлово- 149,5 м. Київ, вул. Федо- ДП «Генеральна дирекція з обслугого приміщення
рова, 12
вування іноземних представництв»
5 Частина нежитлово3,0
м. Київ, вул. Борис- Київський коледж комп’ютерних
го приміщення
пільська, 5
технологій та економіки НАУ
6 Нежитлове при18,0
м. Київ, вул. Буда- Клінічний санаторій «Перемога»
міщення
ріна, 3

Дата
оцінки
29.02.16
31.05.16
30.04.16
29.02.16
31.03.16
31.03.16

№
Назва об’єкта
Площа, м2
з/п
оцінки
7 Нежитлове при18,0
міщення
8 Частина нежитлово94,8
го приміщення

Адреса об’єкта
оцінки
м. Київ, вул. Леніна, 4
м. Київ, вул. Горького, 152

Продовження таблиці
Дата
оцінки
Бортницьке міжрайонне управління
30.04.16
водного господарства ім. Гаркуші М. А.
Українське державне виробниче під- 31.03.16
приємство «Ізотоп»
Балансоутримувач

Конкурси відбудуться 6 червня 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 30 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, які подали документи на конкурс у одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, який відбудеться 6 червня 2016 р.».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
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.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсу з відбору
суб’єкта оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта державної власності
Мета проведення незалежної оцінки – для здійснення приватизації
об’єкта державної власності групи Ж шляхом продажу на аукціоні за методом зниження ціни.
Замовником звіту виступає РВ ФДМУ по м. Києву.

 Об’єкт оцінки: сауна площею 51,7 м2 за адресою: м. Київ,
вул. Білецького, 34 (літ. В), що перебуває на балансі філії «Холодокомбінат
№ 4» ПП «Рось» (зберігач).
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Орієнтовна дата оцінки: 31.05.2016.
Конкурс відбудеться 7 червня 2016 р. об 11.00 в РВ ФДМУ по
м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-32.
Документи приймаються до 17.30 31 травня 2016 р. за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-32.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 7 червня 2016 р.».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
ПІДСУМКИ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 11.05.2016, переможцем конкурсу щодо визначення вартості
єдиного майнового комплексу державного підприємства «Дослідний завод «Хвиля» з метою приватизації шляхом продажу єдиного майнового
комплексу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом
аукціону визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «М КОНСАЛТИНГ».
Строк надання послуг з оцінки – 28 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 128 000,00 грн.
Продовження рубрики на стор. 8

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ВІННИЦЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Вінницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Державна казначей- 38027888, Управління Державної казначейської служби України у
ська служба України Барському районі Вінницької області, 23000, Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 20, тел. (04341) 2-40-46

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
38027888.1.УФНМЛШ116 23000, Вінницька обл., Барський
50,1
168 490,00
2 роки
Здійснення торгівлі канцелярськими товарар-н, м. Бар, вул. Героїв Майми, газетами, журналами, книгами, виданидану, 20
ми українською мовою
реєстровий номер майна

Нерухоме майно – нежитлове вбудоване приміщення на 1-му поверсі
будівлі (літ. А)

місцезнаходження

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

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
загаль- вартість майна максимально
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
на пло- за незалежною можливий
мета використання
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди
1 Міністерство освіти 01116130, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
Нежитлове вбудоване
01116130.1.ЯОЧПКЧ050 м. Дніпропетровськ,
64,3;
679 759,00
2 роки
Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню поі науки України
ім.Академіка В. Лазаряна, 49010, м. Дніпропетровськ вул. Лазаряна, 2, тел. 776-59-47 приміщення
вул. Лазаряна, 2
7,8
11місяців слуг із ксерокопіювання; інше використання державного майна
2 Міністерство освіти 05540712, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту,
Частина нежитлового
05540712.1.АААДЕА830 м. Дніпропетровськ, вул. На- 2,0
24 350,00
2 роки
Інше використання (розміщення пральної машини)
і науки України
м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 10, тел. (056) 731-96-89
вбудованого приміщення
бережна Перемоги, 116
11 місяців
3 Міністерство інфра- 25771603, ДД УДППЗ «Укрпошта», м. Дніпропетровськ, просп. Дмитра Яворниць- Нежитлові вбудовані
21560045.400.ФНШЯЮТ070 м. Дніпропетровськ,
286,4
1 897 603,0
1рік
Розміщення кафе, що здійснює продаж товарів підакцизної групи
структури України кого, 62, тел. (067) 400-22-09
приміщення
вул. Білостоцького,14
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».

ЗАПОРІЗЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Запорізький області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
найменування
контактний телефон)
Міністерство 20507735, Запорізький авіаційний коледж
Нежитлові приміщення № 26, 28, 29, 30, 31, 32 першого поверху будівлі гуросвіти і науки ім. О.Г. Івченка, 69068, м. Запоріжжя, вул. Іва- тожитку (літ. А-9), які переведені розпорядженням голови Запорізької обласної
України
нова, 97б, тел. (0612) 65-33-33
адміністрації від 12.02.2010 № 34 із житлового фонду в нежитловий

№ Назва органу
з/п управління
1

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
місцезнахозагальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
дження
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
20507735.12.ХАНШТД051 м. Запоріжжя,
132,6
382 165,00
2 роки 364 дні
Розміщення фізкультурно-спортивного заклавул. Чарівна, 50
ду, діяльність якого спрямована на організацію
та проведення занять різними видами спорту
реєстровий номер майна

Заяви про оренду 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 із супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв
на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу управління

1 Міністерство освіти і науки
України
2 Міністерство освіти і науки
України
3 Міністерство освіти і науки
України
4 Міністерство освіти і науки
України
5 Міністерство інфраструктури України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
2070855, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. 50-76-27
2070855, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. 50-76-27
2070855, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. 50-76-27
2070855, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. 50-76-27
22178632, Івано-Франківська дирекція УДППЗ «Укрпошта», 76018, м. ІваноФранківськ, вул. Незалежності, 6, тел. (03422) 55-27-31

найменування
Частина нежитлового приміщення
на 1-му поверсі гуртожитку № 3
Частина нежитлового приміщення
на 1-му поверсі гуртожитку № 1
Частина нежитлового приміщення
на 1-му поверсі гуртожитку № 5
Частина нежитлового приміщення
на 1-му поверсі гуртожитку № 6
Частина зовнішньої стіни будівлі

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна
вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
–
м. Івано-Франківськ, Північ1,0
9 674,00
2 роки 11 місяців
ний бульвар, 7
–
м. Івано-Франківськ,
1,0
9 674,00
2 роки 11 місяців
вул. Військових Ветеранів, 8
–
м. Івано-Франківськ, Північ1,0
9 674,00
2 роки 11 місяців
ний бульвар, 11
–
м. Івано-Франківськ, вул. Ти2,0
19 347,00
2 роки 11 місяців
чини, 8
21560045.901.ММУЦЛЕ233 м. Івано-Франківськ,
6,6
33 068,00
1 рік
вул. Cічових Стрільців, 13б
станом на 29.02.2016
реєстровий номер майна

мета використання
Для розміщення однієї
пральної машини
Для розміщення однієї
пральної машини
Для розміщення однієї
пральної машини
Для розміщення двох
пральних машин
Розміщення зовнішньої
реклами на будівлі

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, РВ ФДМУ по ІваноФранківській області, відділ оренди, тел./факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди 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’єкт державної власності, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Балансоутримувач
з/п Назва органу управління (код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
1 Державне агентство лісо- 00992148, ДП «Ржищівське лісове господарство»
Кімната на першому поверсі кон- 00992148.2.АААДГЛ360 Київська обл., м. Кагар30,0
165 700,00
вих ресурсів України
тори Кагарлицького лісництва
лик, вул. К. Маркса, 71

максимально можливий строк оренди
2 роки 11 місяців

мета використання
Надання ритуальних послуг

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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 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».

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

Назва органу
управління

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

найменування

1 Державна казначей- 37958136, Управління Державної казначейської служби України у Гайворонському
Нежитлові приміщення на першому
ська служба України районі Кіровоградської області, 26300, Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Воров- поверсі адміністративної будівлі
ського, 20, тел. (05254) 2-25-71

Дані про об’єкти щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
пло- вартість майна за неза- максимально можмісцезнаход ження
мета використання
майна
ща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
37958136.1. АААДЕГ267 Кіровоградська обл., м. Гай- 42,16
65 350,00
2 роки 11 місяців Розміщення районного центру соціворон, вул. Воровського, 20
альних служб для сім’ї, дітей та молоді

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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ЛЬВІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
загальна вартість майна за не- максимально можз/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження площа
мета використання
м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Державна служба 02361400, Головне управління статистики у Львівській області, 79019, просп. В. Чорно- Частина вбудованого нежитлового приміщення
02361400.1.АААДЕЖ043 м. Львів, просп.
58,3
745 700,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
статистики України вола, 4, тел.(032) 235-84-28
№ 41 на другому поверсі двоповерхової будівлі
В. Чорновола, 4
станом на 31.03.2016
2 Міністерство освіти 38501654, Відокремлений структурний підрозділ – Львівський коледж «Інфокомуніка- Частина вбудованого нежитлового приміщення 02071010.24.ЦЛЯЮСЕ616 м. Львів, вул. Січо1,5
33 100,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного
і науки України
ції» Національного університету «Львівська політехніка», 79000, м. Львів, вул. Січових
на першому поверсі навчального корпусу
вих Стрільців, 7
станом на 29.02.2016
автомата, що відпускає продоСтрільців, 7, тел./факс (032) 260-32-10
вольчі товари (кава, снеки)
3 Міністерство обо- 37515252, Філія «Львівський проектний інститут» ДП МОУ «Центральний проектний
Нежитлові приміщення № 247-251 на 5-му по07989865.1
м. Львів,
44,5
585 200,00
2 роки 364 дні
Розміщення комп’ютерного
рони України
інститут», 79005, м. Львів, вул. І. Франка, 61, тел. (032) 276-23-85
версі будівлі
вул. І. Франка, 61
станом на 31.03.2016
клубу
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’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження
загальна площа м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство освіти і 01275986, Сумський будівельний коледж, 40021, м. Суми, вул. Пе- Частина нежитлового 01275986.1.ЮЦЯШХХ004 м. Суми, вул. Петро2,0
–
2 роки 364 дні
Розміщення банкомата
науки України
тропавлівська, 108, тел.: (0542) 22-21-79, 22-00-26
приміщення
павлівська, 108
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

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

На зва органу
управління

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

1 РВ ФДМУ по Тернопільській області

30917266, Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Ранок», 47042, Тернопільська обл., Кременецький р-н, с. Горинка,
тел.: (03546) 55-5-35, 55-5-43

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалеж- максимально можмісцезнаходження
майна
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
Гідротехнічні споруди ставка площею 9,7275 га, що не увійшли до 5398125.12.ААББВЕ193 Тернопільська обл.,
–
99 990,00
2 роки 11 місяців
статутного капіталу КСП «Агрофірма «Явір», але передані на баланс
Кременецький р-н,
СТОВ «Ранок»
с. Кушлин,
найменування

мета використання
Організація любительського лову
риби

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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
Балансоутримувач
№
Назва органу
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
загальна вартість майна за незалеж- максимально можз/п
-управління
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження площа,
мета використання
контактний телефон)
м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
1 РВ ФДМУ по Харків- Відсутній
Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 4, 13,
_
м. Харків, вул. Плит50,0
63 000,00
1 рік
Розміщення офіса
ській області
14 (за технічним паспортом) на 1-му поверсі
кова, 12
3-поверхової будівлі колишнього медпункту
2 Міністерство освіти і 02071151, Харківський національний університет міського Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5 на
02071151.27.ШЕРШХХ033 м. Харків, вул. Рево93,1
751 900,00
1 рік
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж тованауки України
господарства імені О. М. Бекетова, 61002, м. Харків,
2-му поверсі 5-поверхової будівлі навчального корлюції, 16
рів підакцизної групи, у навчальному закладі
вул. Революції, 12, тел.: (057) 706-15-37, 706-15-54
пусу, інв. № 10300010, літ. А-5, пам’ятка архітектури
3 Міністерство освіти і 02547777, ДНЗ «Харківський професійний монтажноНежитлове приміщення – частина кімн. № 9
02547777.1.МРАЛЛГ002 м. Харків, Григорів10,0
54 700,00
1 рік
Розміщення буфету, що не здійснює продаж тованауки України
будівельний ліцей», 61034, м. Харків, Григорівське шосе на 1-му поверсі 4-поверхової нежитлової будівлі,
ське шосе (Комсорів підакцизної групи
(Комсомольське шосе), 56, тел. (057) 370-50-42
інв. № 10310001, літ. А-4
мольське шосе), 56
4 Харківська обласна
02498530, Департамент містобудування та архітектури Хар- Двоповерховий адміністративний будинок,
02498530.1.ЛУОФСЧ446 м. Харків, вул. Чо854,6
2 998 300,00
2 роки 11 місяців Розміщення благодійної організації на площі, що
Державна адмініківської обласної державної адміністрації, 61002, м. Харків, пам’ятка архітектури (охоронний № 392), інв.
ботарська, 80
не використовується для провадження підприємстрація
вул. Сумська, 76, тел.: (057) 700-36-48, 700-36-52
№ 10310042, літ. А-2
ницької діяльності і становить понад 50,0 м2
5 Міністерство енерге- 00114092, ДПВ НДІ «Укренергомережпроект», 61050,
Частина холу № 22 (за техпаспортом) на 1-му
–
м. Харків, Червоно5,0
35 800,00
1 рік
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товатики та вугільної про- м. Харків, Червоношкільна набережна, 2, тел.: (057) 732- поверсі 11-поверхової будівлі інженерношкільна набережрів підакцизної групи
мисловості України
52-61, 732-80-71
лабораторного корпусу, інв. № 82166, літ. А-11
на, 2
6 Міністерство освіти і 02071180, Національний технічний університет «ХарНежитлові приміщення – кімн. з № 0-1 до № 0-5
–
м. Харків, вул. Пуш365,5
2 798 300,00
1 рік
Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів
науки України
ківський політехнічний інститут», 61002, м. Харків,
та з № 0-7 до № 0-20 у підвалі 5-поверхової букінська, 79
підакцизної групи
вул. Фрунзе, 21, тел. (057) 707-66-01
дівлі гуртожитку, інв. № 1032000237, літ. Б-5
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів (обов’язково вказати поштову адресу з індексом заявника, дату та номер газети «Відомості приватизації», в якому 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
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
загальна
вартість майна за неза- максимально можлиз/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державне агентство
38481146, Цюрупинське міжрайонне управління водного господарЧастина нежитлових приміщень першого, другого,
01034707.5ФННМЯЕ002; м. Херсон, вул. Блюхе243,5; 402,3;
–
2 роки 11 місяців Розміщення складських
водних ресурсів
ства, вул. Гвардійська, 190, м. Цюрупинськ, Херсонська обл., 75101, третього поверхів триповерхової будівлі ремонтно01034707.5ФННМЯЕ004 ра, 60
410,9; 307,2
приміщень
України
тел. (05542) 4-58-14
механічної майстерні та складські приміщення
2 Державне агентство
00993277, ДП «Великокопанівське лісомисливське господарство»,
Гараж
–
Херсонська обл., Цюру305,6
98 455,00
1 рік
Розміщення СТО та надання
лісових ресурсів
с. Великі Копані, Цюрупинський р-н, Херсонська обл., 75131,
пинський р-н, с. Великі
послуг з оброблення метаУкраїни
тел. (05542) 4-82-80
Копані, вул. Леніна, 3а
левих виробів
3 Державна фіскальна
39292197, Державна фіскальна служба України, м. Київ-53, Львівська Шість гаражів
–
м. Херсон, вул. Комко121,8
–
2 роки 11 місяців Використання за признаслужба України
площа, 8, тел. (044) 272-51-59
ва, 92а
ченням
4 Державна служба ста- 02362664, Головне управління статистики у Херсонській області,
Нежитлове приміщення (кімн. 1-16) в адміністратив–
Херсонська обл., смт Ча17,8
–
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
тистики України
вул. Філатова, 24, м. Херсон, 73027, тел. (0552) 22-42-23
ній будівлі
плинка, вул. Леніна, 12б
5 Державна казначей38030534, Управління Державної казначейської служби України у Но- Вбудовані нежитлові приміщення в адмінбудівлі
38030534.1.ВЮСЦФЦ007 Херсонська обл., смт Но97,2
–
2 роки 11 місяців Розміщення комунальної
ська служба України
воворонцовському районі Херсонської області, вул. Кооперативна, 3,
воворонцовка, вул. Коопеустанови
смт Нововоронцовка, Херсонська обл., 74200, тел. (05533) 2-18-92
ративна, 3
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’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Хмельницька обласна 14372969, Управління з питань цивільного захисту населення, м. Хмель- Частина приміщень
–
Хмельницька обл., Кам’янець500,0
127 315,00
2 роки 11 місяців
Розміщення
державна адміністрація ницький, Майдан Незалежності, Будинок Рад, тел. (0382) 65-28-37
в будівлі складу
Подільський р-н, с. Нігин
складу
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
У разі надходження двох і більше заяв на 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».

ЧЕРКАСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Балансоутримувач
загальна вартість майна за неза- максимально можлиз/п Назва органу управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти і науки 05537851, Державний навчальний заклад «Смілянський центр підготовки і перепідготовки
Столярна майстерня 05537851.1..ЯОЮНВК526 вул. Піонерська, 2,
295,0
214 300,00
2 роки 364 дні
Інше використання майна – виробУкраїни
робітничих кадрів», вул. Піонерська, 2, м. Сміла, Черкаська обл., тел. (04733) 5-00-41
м. Сміла, Черкаська обл.
ництво виробів з бетону
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після публікації оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, РВ ФДМУ
по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернігівській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Балансоутримувач
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлиз/п Назва органу управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місце
знаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти і науки 02548794, ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області»,
Бетонне покриття
–
Чернігівська обл., м. Ніжин, 1 224,0
640 262,68
2 роки 364 дні
Здійснення навчального процесу з підготовки
України
16604, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Незалежності, 5а, тел. (04631) 3-10-02
автодрому
вул. Василівська, 73
водіїв автотранспортних засобів
2 Державне агентство водних 01034320, Ніжинське міжрайонне управління водного господарства, 16600, Черні- Будівля ремонтної 01034320.21.АААБЖБ835 Чернігівська обл., м. Ніжин,
230,0
161 046,00
2 роки 364 дні
Розміщення гаража
ресурсів України
гівська обл., м. Ніжин, вул. Коцюбинського, 1, тел. (04631) 2-27-85
майстерні
вул. Коцюбинського, 1
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».

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

Назва органу управління

1 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

Балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)
37508596, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України,
вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044) 153-93-94

18 травня 2016 року

найменування
Нерухоме майно – частина даху
площею 4,0 м2 та частина технічного
поверху площею 2,0 м2

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн.
вий строк оренди
37508596.2.ЮМЦУПР102 м. Київ, бульв.
6,0
294 450,00
1 рік
Розміщення оператора телекомунікацій, який
Дружби народів, 28
станом на 29.02.2016
надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку

реєстровий номер майна

місцезнаходження

№ 40 (956)

7
Продовження таблиці

№
з/п
2
3
4
5
6
7

8
9

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Назва органу управління
загальна вартість майна за неза- максимально можлинайменування
реєстровий номер майна місцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн.
вий строк оренди
Міністерство економічного 37508596, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України,
Нерухоме майно на першому поверсі 37508596.2.ЮМЦУПР102 м. Київ, бульв.
3,0
44 610,00
1 рік
розвитку і торгівлі України
вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044) 153-93-94
адміністративної будівлі
Дружби народів, 28
станом на 29.02.2016
Міністерство молоді
14297707, Національний спортивний комплекс «Олімпійський»,
Нерухоме майно на першому поверсі
14297707.2.ЕДФХГЛ005 м. Київ, вул. Еспла2,0
33 840,00
1 рік
та спорту України
вул. Червоноармійська, 55, м. Київ, 03150, тел. (044) 590-67-32
адміністративної будівлі
надна, 42,
станом на 29.02.2016
Міністерство аграрної політи- 2258414082, Державне підприємство «Спецагро», м. Київ, вул. Хре- Нерухоме майно – частина цокольно- 38516592.1.МШИМУЕ1134 м. Київ, вул. Бориса
6,0
97 200,00
2 роки 11 місяців
ки та продовольства України щатик, 24, тел. 279-60-44
го поверху будівлі літ. А
Грінченка, 1
станом на 29.02.2016
Державне агентство водних 32765831, Державне підприємство «Укрводсервіс», 03035, м. Київ, Нежитлові підвальні приміщення
32765831.1.АААБЖГ443 м. Київ, вул. Соло
213,0
1 853 700,00
2 роки 11 місяців
ресурсів України
вул. Солом’янська, 1, тел.: (044) 226-29-39, 390-71-86
адміністративної будівлі
м’янська, 1
станом на 31.12.2015
Міністерство освіти і науки 02070944, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Частина нежитлового приміщення
02070944.33.СЦЖГХР584 м. Київ, просп. Ака2,0
26 480,00
1 рік
України
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 64, тел. (044) 239-32-94
у будівлі корпусу загальноунівер
деміка Глушкова, 2а
станом на 29.02.2016
ситетських кафедр
Міністерство освіти і науки 01132330, Національний авіаційний університет, 03058, Київ, просп. Нерухоме майно – частина нежитло01132330.1.КАТГНП009 м. Київ, просп. Кос2,0
24 100,00
2 роки 11 місяців
України
Космонавта Комарова, 1, тел./факс (044) 497-51-51, 408-30-27
вого приміщення
монавта Комарова,
станом на 29.02.2016
1 (корпус № 4, 1-й
поверх (фойє)
Міністерство освіти і науки 38621185, Державний навчальний заклад «Центр професійної освіти Нерухоме майно – частина примі02544537.43.ЧСУМНЯ037 м. Київ, вул. Бау2,0
22 100,00
2 роки 11 місяців
України
інформаційних технологій, поліграфії та дизайну м. Києва», м. Київ, щення на першому поверсі будівлі
мана, 8
станом на 29.02.2016
просп. Перемоги,10, тел. 481-32-21
Міністерство освіти і науки 38621185, Державний навчальний заклад «Центр професійної освіти Нерухоме майно – частина примі02544537.43.АААБИГ594 м. Київ, вул. Пол2,0
26 400,00
2 роки 11 місяців
України
інформаційних технологій, поліграфії та дизайну м. Києва», м. Київ, щення на першому поверсі будівлі
ковника Шутова,13
станом на 29.02.2016
просп. Перемоги,10, тел. 481-32-21
Балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)

мета використання
Розміщення банкомата та термінала самообслуговування
Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
Розміщення камер схову
Розміщення банкомата
Розміщення торговельного об’єкта з продажу
гарячих напоїв
Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари
Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з 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».

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
Продовження таблиці

Інформація регіональних відділень ФДМУ

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нежитлові приміщення площею 84 м2 будівлі АОПП Бориспіль за адресою: Київська обл.,
Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Аеропортівська, 3.
Балансоутримувач: Дирекція оброблення та перевезення пошти УДППЗ
«Укрпошта».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди згідно із звітом про оцінку майна на 29.02.2016
становить 722 310,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: згідно з додатком 2 до Методики
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 № 786 (із
змінами), орендна ставка за яким дорівнює або є більшою за 18 %.
Орендна ставка: згідно з пунктом 11 додатку 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 № 786 (із змінами), 18 %.
Стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – лютий 2016
року становить 10 834,65 грн без урахування ПДВ.
Строк оренди – 1 рік.
Конкурс буде проведено 08.06.2016 об 11.00 за адресою: 01032,
м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, реєстрація учасників проходитиме в кімн. 614.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим.
2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди
замовнику оцінки (за наявності підтвердних документів).
5. Для забезпечення виконань зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі не меншому, ніж потрійна запропонована ним сума
місячної орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
Для участі в конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання оголошених або
встановлених законодавством умов конкурсу та їх документальне підтвердження, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з
ним (адреса, телефон, e-mail);
відомості про претендента:
для юридичних осіб: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідченні нотаріусом копії установчих документів;
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента

з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості за останній рік;
довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про
банкрутство;
для фізичних осіб: копію документа, що посвідчує особу, та належним чином
оформлену довіреність у випадку здійснення функцій представництва; 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) подаються у
конверті з надписом «На конкурс» з відбитком печатки претендента. При цьому
на конверті зазначаються: назва, площа та місцезнаходження об’єкта оренди.
Приймання документів РВ ФДМУ по Київській області здійснюється за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613, щодня з 9.00 до 18.00
(у п’ятницю – з 9.00 до 16.45), крім вихідних днів.
Кінцевий термін приймання РВ ФДМУ по Київській області пропозицій від
претендентів – 03.06.2016 включно.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі орендних відносин РВ ФДМУ по Київській області за телефоном (044)
200-25-28.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу на право оренди
нерухомого державного майна, що відбувся 04.05.2016
За результатами засідання конкурсної комісії на право оренди нерухомого державного майна – частини нежитлового приміщення загальною площею
1,0 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку № 12, що перебуває на балансі
Національного авіаційного університету, за адресою: м. Київ, вул. Ніжинська,
29є членами конкурсної комісії прийнято рішення укласти договір оренди з фізичною особою – підприємцем Головановою Оленою Анатоліївною.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу на право оренди
нерухомого державного майна, що відбувся 04.05.2016
За результатами засідання конкурсної комісії на право оренди нерухомого державного майна – частини нежитлового приміщення загальною площею
1,0 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку № 8, що перебуває на балансі
Національного авіаційного університету, за адресою: м. Київ, вул. Ніжинська,
29б членами конкурсної комісії прийнято рішення укласти договір оренди
з фізичною особою – підприємцем Головановою Оленою Анатоліївною.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу на право оренди
нерухомого державного майна, що відбувся 04.05.2016
За результатами засідання конкурсної комісії на право оренди нерухомого державного майна – частини нежитлового приміщення загальною площею
1,0 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку № 6, що перебуває на балансі
Національного авіаційного університету, за адресою: м. Київ, вул. Ніжинська,
14 членами конкурсної комісії прийнято рішення укласти договір оренди
з фізичною особою – підприємцем Головановою Оленою Анатоліївною.

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

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Вінниці про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва i місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Вінниці,
адреса: 21007, м. Вінниця, вул. Стрілецька, 87.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлового приміщення № 8 площею 5,0 м2 у будівлі № 21 військового містечка № 100
за адресою: Вінницька обл., м. Гайсин, вул. 1 Травня, 64, що перебуває на балансі КЕВ м. Вінниці.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного законодавства, за базовий місяць оренди – лютий 2016 року становить 792,83 грн (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна з метою розміщення банкомата; компенсація орендодавцю податку на землю під
об’єктом оренди та за прилеглу територію; виконання ремонту орендованого
майна за власний рахунок орендаря; компенсація витрат за публікацію інформаційного повідомлення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності та про його результати, а також виконання незалежної оцінки майна;
встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів
орендаря та укладення прямих договорів з постачальними органiзацiями; дотримання вимог експлуатації об’єкта забезпечення зобов’язання орендаря зі
сплати орендної плати внесенням завдатку в розмiрi, не меншому, ніж місячна орендна плата.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної
плати та обов’язкове забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасники подають на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом ФДМУ від
15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної
власності» (крім проекту договору оренди); відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 3.2 Порядку та умов проведення конкурсів на право
укладення договору оренди військового майна, затвердженого наказом ФДМУ
та Міністерства оборони України від 26.07.2000 № 1549/241; конкурсні пропозиції: зобов’язання щодо виконання умов конкурсу, пропозиції щодо гарантiй
сплати орендної плати (завдаток, гарантiя тощо), додаткові пропозиції з виконання умов конкурсу.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20 календарних днів після опублікування цієї інформації у газеті «Вiдомостi приватизації».
Конкурс буде проведено у КЕВ м. Вінниці через 20 календарних днів
з дати публікації цієї інформації у газеті «Вiдомостi приватизації» за адресою: 21007, м. Вінниця, вул. Стрілецька, 87.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Тел./факс для довідок (0432) 27-83-98.

Продаж пакетів акцій на відкритому грошовому регіональному аукціоні
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-32-80
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж пакета акцій акціонерного товариства
ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДІАЛЬНО-СВЕРДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ»
на повторному відкритому грошовому регіональному аукціоні

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Сума податкового зобов’язання ПАТ «ОЗРСВ» з екологічного податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення становить щоквартально 553,28 грн
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Провадження у справі про банкрутство відсутнє

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства

Значення показника

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

Найменування показника

2013 рік

2014 рік

2015 рік

1
1
2
3
4

2

3
13419,7
11291
1,19
-223

4
6731
5497
1,22
-1851

5
2269
1464
1,55
-1159

43647
9175
0
0
52822

39283
10194
0
0
49477

36249
12041
0
0
48290

44782
0
0
8040
0
52822

43232
0
13
6232
0
49477

42795
0
6
5489
0
48290

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

№ 40 (956)

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та дату проведення відкритого грошового регіонального аукціону
№
з/п
1
2
3
4
5

Найменування показника

Значення показника

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

РВ ФДМУ по Одеській області
65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15
(048) 731-40-43
10.06.2016
11.00

Фонд державного майна України інформує, що аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію
державного майна», Закону України «Про санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення
прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році», відповідно до Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах, затвердженого наказом ФДМУ від 08.09.2000 № 1871, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 25.09.2000 за № 652/4873 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 19.03.2012 № 388,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.04.2012 за № 585/20898) (із змінами) (далі – Положення).
При проведенні повторного відкритого грошового регіонального аукціону початкова ціна знижена до 2 241 747,12 грн (два
мільйони двісті сорок одна тисяча сімсот сорок сім гривень дванадцять копійок).
В аукціоні можуть брати участь учасники або їх уповноважені представники, які мають оформлені належним чином повноваження та подали заяву на участь встановленого Положенням зразка, внесли реєстраційний внесок у розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян (17,00 грн) та гарантійний внесок в розмірі 10% початкової ціни об’єкта.
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна»
не можуть бути покупцями: юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є держава Україна; юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є
резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною Радою України
державою-агресором; органи державної влади; працівники державних органів приватизації; державні господарські об’єднання,
державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства; особи, зареєстровані
в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом; особи, які прямо чи опосередковано перебувають
під контролем осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій частині, або є пов’язаними
особами таких осіб; юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України
державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства; фізичні особи чи пов’язані з ними
особи, які мають громадянство держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства.
Учасники аукціону не пізніше дня завершення прийняття документів на участь в аукціоні повинні подати до відповідного органу Антимонопольного комітету України заяву про надання дозволу на концентрацію у випадках, передбачених законодавством
про захист економічної конкуренції.
Кінцевий строк подання заяв на участь в аукціоні – один робочий день до початку аукціону, після спливу якого внесення будьяких змін до заяв і їх відкликання не допускається.
До заяви додаються: довіреність уповноваженої особи; документ про сплату реєстраційного внеску; документ про сплату
гарантійного внеску; а також для юридичних осіб: довідка про розмір державної частки у статутному капіталі учасника (відсотковий розподіл державних часток у статутному капіталі АТ), підписана керівником, головним бухгалтером та засвідчена печаткою,
нотаріально засвідчені копії установчих документів, довідку про власні активи заявника, копія поданої до відповідних органів АМКУ
заяви про надання дозволу на концентрацію з відміткою про прийняття не пізніше дня завершення прийняття документів на участь
в аукціоні; для фізичних осіб: декларація про доходи.
Покупець (особа, в інтересах якої придбані акції) повинен укласти договір про відкриття рахунку в цінних паперах в обраній ним депозитарній установі та надати продавцю інформацію про відкритий рахунок у цінних паперах у депозитарній установі
встановленого Положенням зразка.
Рахунок для сплати реєстраційних внесків: р/р № 37184004004570, банк ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код
20984091, одержувач – РВ ФДМУ по Одеській області.
Рахунок для сплати гарантійних внесків: № 37318033000044 в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, МФО 828011, код ОКПО 20984091,
одержувач – РВ ФДМУ по Одеській області.
Заяви на участь приймаються в РВ ФДМУ по Одеській області (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх, каб. 502, графік роботи: пн-чт – з 9.00 до 18.00, п’ятн. – з 9.00 до 17.45; обідня перерва – з 13.00 до 13.45). Телефон для довідок 731-40-43.
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КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Продовження таблиці

Продовження. Початок рубрики на стор. 2 – 5

Підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся в 28.01.2016
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
фізичну особу – підприємця Таран М. А. на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди – вбудованого в третій поверх триповерхової адміністративної будівлі (літ. А-3)
нежитлового приміщення № 61 загальною площею 11,4 м2, що перебуває на балансі
Якимівського міжрайонного управління водного господарства. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., смт Якимівка, вул. Леніна, 66;
фізичну особу – підприємця Паламарчук Л. П. на виконання робіт з оцінки об’єкта
оренди – вбудованого в п’ятий поверх п’ятиповерхової адміністративної будівлі (літ.
А-5) нежитлового приміщення № 225 загальною площею 15,6 м2, що перебуває на
балансі Запорізького обласного управління водних ресурсів. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 105;
ТОВ «Національна експертно-правова група» на виконання робіт з оцінки
об’єкта оренди – нежитлових приміщень № 3-8, № 3-9, вбудованих в перший поверх
п’ятиповерхової будівлі гуртожитку (літ. А-5), загальною площею 16,3 м2, що перебувають на балансі ДНЗ «Мелітопольський торгово-професійний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Мелітополь, вул. Дзержинського, 390.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 28. 01.2016
1. Нежитлове прибудоване приміщення в гуртожитку № 6 загальною площею
104,4 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Героїв Чорнобиля, 3, що перебуває на балансі Білоцерківського національного аграрного університету. Переможець конкурсу – ТОВ «Українські інноваційні консультанти».
2. Частина приміщення № 4.2.14 (8В) на 4-му поверсі пасажирського термінала
«D» загальною площею 15,9 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний
аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Переможець конкурсу – ПП «Бізнес-консалтинг».
3. Частина металевого майданчика загальною площею 4,0 м2 на відмітці 85,0 м несучої башти димової труби промислово-опалювальної котельні (проммайданчик ДСП
ЧАЕС) за адресою: Київська обл., м. Прип’ять, проммайданчик ЧАЕС, що перебуває
на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС» Державного Агенства України з управління зоною відчудження. Переможець конкурсу – ФОП Мазур В. О.
4. Частина твердого покриття об’єкта «Автодороги і площадки» (інв. № 741) загальною площею 45,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Переможець конкурсу – ТОВ «САМСОН».
5. Частина приміщення № 14 на 1-му поверсі опалювально-виробничої котельні
(інв. № 741) загальною площею 418,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль». Переможець конкурсу – ТОВ «Аналітично-консалтинговий
центр «Епрайзер».
6. Нежитлове приміщення загальною площею 28,9 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Біла Церква, вул. Товарна, 27, що перебуває на балансі Білоцерківської міської державної лікарні ветеринарної медицини Управління ветеринарної медицини в м. Біла
Церква. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 28.01.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта – частини площадки з асфальтним покриттям площею
400,0 м2, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів, за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль визнано ТОВ фірму «Гудвіл».
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта – будівлі «Енергокорпус» виробничої бази монастиря
Бернардинів площею 1 001,2 м2, що перебуває на балансі Національного заповідника «Замки Тернопілля», за адресою: вул. Незалежності, 8, м. Збараж, Тернопільська
обл. визнано ТОВ фірму «Гудвіл».
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта – гідротехнічних споруд Борсуки № 1, гідротехнічних споруд Борсуки № 2, шлюзів, гідротехнічних споруд Передмірка № 1, водопадаючого
каналу, що експлуатуються в каскаді з Борсуківськими водоймами, які знаходяться
на території Борщівської сільської ради та з Передмірківською водоймою, яка знаходиться на території Снігурівської сільської ради Лановецького району Тернопільської області та перебуває на балансі Державного підприємства «Укрриба» визнано
ТОВ «Орієнтир-Реформа».

ДП «Черкаський ЦНІІ»
ДП «Черкаський ЦНІІ»
Черкаське обласне управління
лісового та мисливського господарства

5 Частина приміщення

155,1 м. Черкаси, ДП «Черкаський наукововул. Гоголя, виробничий центр стан278
дартизації, метрології та
сертифікації»
6 Частина приміщення чет29,2 м. Черкаси, ДП «Черкаський державний
вертого поверху чотирипобульв. Шев- науково-дослідний інститут
верхової адмінбудівлі
ченка, 205 техніко-економічної інформації
в хімічній промисловості»
7 Частина приміщень
63,9 м. Черкаси, ДП «Черкаський державний
на п’ятому поверсі
бульв. Шев- науково-дослідний інститут
п’ятиповерхової будівлі
ченка, 205 техніко-економічної інформації
в хімічній промисловості»

31.12.15 31.12.15 31.12.15 31.12.15

27,8 м. Черкаси,
бульв. Шевченка, 205
22,5 м. Черкаси,
бульв. Шевченка, 205
73,0 м. Черкаси,
пров. Боженка, 4

31.12.15

1 Нежитлові приміщення на
п’ятому поверсі шестипо
верхової адміністративновиробничої будівлі
2 Частина приміщень на
другому поверсі адміністративної будівлі
3 Нежитлове приміщення
на другому поверсі адмінбудівлі
4 Будівля торговельного
павільйону (магазин)

Адреса
Балансоутримувач
об’єкта
оцінки
36,0 м. Черкаси, ДП «Науково-дослідний інстивул. Одесь- тут «Акорд»
ка, 8

Площа, м2

31.12.15

Назва об’єкта оцінки

31.12.15

№
з/п

Дата
оцінки

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 28.01.2016

Переможець
конкурсу –
СОД
ФОП Драник Г. В.
ТБ «Універсальна»
ТБ «Універсальна»
ФОП «Кащук»

ФОП «Кащук»

ПП «Черкаський центр
надання послуг»
ПП «Черкаський центр
надання послуг»

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 25.02.2016
I. Об’єкт приватизації.
Найменування об’єкта оцінки: нежитлова будівля (колишній гуртожиток на 48
місць) літ. «А-2» загальною площею 378,0 м2, що не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Таранівка» (ліквідовано). Місцезнаходження підприємства: (об’єкта оцінки):
63448, Харківська обл., Зміївський р-н, с. Таранівка, вул. Фабрична (ПТФ), 14. Мета
проведення оцінки: незалежна оцінка початкової вартості об’єкта оцінки, що приватизується шляхом продажу на аукціоні. Основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів): двоповерхова нежитлова будівля (колишній гуртожиток на
48 місць) літ. «А-2» загальною площею 378,0 м2, рік введення в експлуатацію – 1990.
Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 19.02.2014 – 19 469,50 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю ( так, ні ): ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): орієнтовно 29.02.2016. Термін виконання робіт: 10
календарних днів. Переможець конкурсу – ФОП Мокров О. П.
II.Об’ єкти оренди.

Вартість
Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнахоПере№
Мета проведення
робіт, грн/
дження (індекс, адреса), балансоутримувач (назва,
можець
з/п
оцінки
строк викокод за ЄДРПОУ, контактний телефон)
конкурсу
нання, днів
1 Частина нежитлового приміщення в пральній кімнаті 590,00/4 ФОП Мо- Визначення вартості
№ 7 на другому поверсі 9-поверхової будівлі гуртокров О. П. об’єкта з метою прожитку № 3 загальною площею 2,0 м2 за адресою:
довження договору
м. Харків, вул. Цілиноградська, 52, що перебуває
оренди
на балансі Харківського національного технічного
університету сільського господарства ім. Петра Василенка, 00493741, тел. (057) 700-38-88

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

Вартість
Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнахо№
робіт, грн/
дження (індекс, адреса), балансоутримувач (назва,
з/п
строк викокод за ЄДРПОУ, контактний телефон)
нання, днів
2 Нежитлові приміщення на першому поверсі
590/4
п’ятиповерхової громадської будівлі гуртожитку (інв.
№ 70331, літ. «А-5») загальною площею 44,2 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 10 що перебуває на
балансі Харківського національного університету радіоелектроніки (код за ЄДРПОУ 02071197)
3 Нежитлове приміщення – частина кімн. 9 на першо590/5
му поверсі 4-поверхової нежитлової будівлі загальною площею 10,0 м2 за адресою: м. Харків, Комсомольське шосе, 56, що перебуває на балансі ДНЗ
«Харківський професійний монтажно-будівельний
ліцей», 02547777, тел. (057) 370-50-42
4 Нежитлове приміщення на першому поверсі дво600/5
поверхової будівлі гуртожитку загальною площею
16,5 м2, за адресою: Харківська обл., Харківський
р-н, с-ще Пісочин, вул. Некрасова, 11 , що перебуває на балансі Державного навчального закладу
«Харківський обласний навчальний центр підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів
АПК», 03288935
5 Нежитлові приміщення № 1-4, вбудовані у другий
590/5
поверх 7-поверхової будівлі блоку кафедри фізвиховання з переходом (інв..№ 10300025, Б-4-8),
загальною площею 78,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Революції, 20, що перебувають на балансі
Харківської національної академії міського господарства ім. О. М. Бекетова, 02071151
6 Нежитлові приміщення у будівлі пральні загальною
678/4
площею 105,77 м2 за адресою: Харківська обл.,
м. Люботін, вул. Шевченко, 15, що перебувають
на балансі Відділкової ЛІКАРНІ ст. Люботин СТГО
«Південна залізниця», 01108171
7 Частина нежитлового приміщення нежитлової одно839/4
поверхової будівлі (інв. № 10310220) загальною площею 21,8 м2 за адресою: Харківська обл., м. Красноград, вул. Петровського,94, що перебуває на балансі
Головного територіального управління Міністерства
надзвичайних ситуацій України у Харківській області,
37998975, тел. 714-10-04
8 Нежитлові прміщення будівлі сараю площею 7,1 м2
590/5
та частини даху площею 85,39 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Сумська, 18/20, що перебувають
на балансі Харківського радіотехнічного технікуму,
21188157, тел. 712-67-11
9 Кімната 23 та частина кімнати 25 на першому повер
540/5
сі 9-поверхового адміністративного будинку (інв.
№ 10310001), літ. А-9, загальною площею 41,0 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Ярославська,1/29, що перебувають на балансі Харківського міського управління ГУМВС
України в Харківській області, 35244307, тел. 730-83-32
10 Нежитлові приміщення – кімн. 1 – 8 на першому по500/5
версі 4-поверхової нежитлової будівлі фабрики-кухні,
літ. «К-4» (інв. № 000385) загальною площею 98,6 м2
за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 126, що
перебувають на балансі ДП «Завод ім. В. О. Малишева», тел. (057) 737-69-89
11 Нежитлові приміщення – гараж (інв. № 073902)
660/4
загальною площею 16,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Плеханівська, 126, що перебувають на балансі
ДП «Завод ім. В. О. Малишева», тел. (057) 737-69-89
12 Нежитлові приміщення – частина гаражного комплексу (інв. № 000536) загальною площею 24,0 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 126, що перебувають на балансі ДП «Завод ім. В. О. Малишева»,
тел. (057) 737-69-89

660/4

13 Нежитлові вбудовані приміщення № 4-322,
4-322а, 4-322б, XV, Xva, Xvb, XXIV, 4-323, 4-324,
4-333 - 4-340, 4-340a, XVI, XXIII, XXII, XXV в підвалі
2-поверхової частини 3-поверхової цегляної будівлі
літ. «А-3» (інв. № 100005а, № 100005b) загальною
площею 682,5 м2 за адресою: м. Харків, просп. Московський, 122, що перебувають на балансі ДП «Завод ім. В. О. Малишева», тел. (057) 737-69-89
14 Нежитлове приміщення в одноповерховій будівлі (сарай), літ. Б-1, (інв. №. 6214001) загальною площею
14,2 м2 за адресою: м. Харків, просп. Московський,
151, що перебуває на балансі Українського державного інституту по проектуванню заводів важкого
машинобудування, 00212630, тел. 732-54-28
15 Частина коридору 5-го поверху навчального корпусу
(інв. № 17) загальною площею 9,0 м2 за адресою:
м. Харків, мкр-н Свободи, 6, що перебуває на
балансі Харківського національного університету
ім. В. Н. Каразіна
16 Нежитлове приміщення (кімн. 2) на другому поверсі
двоповерхової нежитлової будівлі (інв. № 35776,
літ. «А-2») загальною площею 10,1 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Каразіна, 16, що перебуває на
балансі Харківського національного автомобільнодорожнього університету, 02071168
17 Частина нежитлового приміщення № 87 на першому поверсі триповерхової будівлі учбового корпусу
(літ. А-3) загальною площею 21,50 м2 за адресою:
м. Харків, пл. Конституції, 28, що перебуває на
балансі Харківського автотранспортного технікуму
ім. С. Орджонікідзе, 02128365, тел. 731-28-72
18 Нежитлове приміщення на першому поверсі триповерхової прибудови до адмінбудівлі (інв. № 1030007,
літ. «А-5») загальною площею 16,7 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Раднаркомівська, 5, що перебуває на
балансі Управління МВС України в Харківській області, тел. 700-29-16
19 Приміщення технічного поверху та майданчик покрівлі учбового корпусу «Б» загальною площею 20,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська,77, що перебуває на балансі Національної юридичної академії
ім. Я. Мудрого, 02071139, тел. 704-11-43
20 Нежитлове приміщення технічного поверху та ділянка
покриття покрівлі загальною площею 10,0 м2 за адресою: Харківська обл., м. Лозова, 10, вул. Жовтнева, 1,
що перебуває на балансі Вузлової лікарні ст. Лозова
Медичної служби Південої залізниці, 01108165
21 Нежитлові приміщення на першому поверсі
5-поверхового гуртожитку № 4 загальною площею
131,0 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський
р-н, смт Мала Данилівка, що перебувають на балансі
Харківської державної зооветеринарної академії,
00493758, тел. (05763) 5-74-73
22 Нежитлові приміщення вестибуля першого поверху
будівлі вставки-лабораторії (площа на першому ярусі
переходу з головного корпусу до вставки-лабораторії,
площа на другому ярусі переходу з головного корпусу
до вставки-лабораторії) загальною площею 3,0 м2 за
адресою: м. Харків, пров. Інженерний, 1/3, що перебувають на балансі Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця, 02071211
23 Нежитлові приміщення вестибуля першого поверху
та площа у коридорі підвалу чотириповерхової з підвалом будівлі головного корпусу університету загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, просп.
Леніна, 9а, що перебувають на балансі Харківського
національного економічного університету ім. С. Кузнеця, 02071211

500/5

500/5

Переможець
конкурсу

Мета проведення
оцінки

ФОП Мо- Визначення вартості
кров О. П. об’єкта з метою продовження договору
оренди
ПФ
Визначення вартості
Агентство об’єкта оренди з ме«Схід»
тою передачі в оренду

ПФ
Визначення вартості
Агентство об’єкта з метою про«Схід»
довження договору
оренди

ПФ
Визначення вартості
Агентство об’єкта з метою про«Схід»
довження договору
оренди

ТОВ «Кон- Визначення вартості
станта» об’єкта з метою продовження договору
оренди
ТОВ «Кон- Визначення вартості
станта» об’єкта з метою продовження договору
оренди

ПФ Агент Визначення вартості
ство
об’єкта з метою про«Схід»
довження договору
оренди
ПФ Агент Визначення вартості
ство
об’єкта з метою про«Схід»
довження договору
оренди
ПФ «Екс Визначення вартості
пертоб’єкта оренди до
сервіс» 200,0 м2 для погодження
розрахунку орендної
плати (за заявою від сторонньої організації)
ФОП
Визначення вартості
Набоко- об’єкта оренди до
ва А. О. 200,0 м2 для погодження розрахунку орендної
плати (за заявою від
сторонньої організації)
ФОП
Визначення вартості
Набоко- об’єкта оренди до
ва А. О. 200,0 м2 для погодження розрахунку орендної
плати (за заявою від
сторонньої організації)
ПФ «Екс Визначення вартості
пертоб’єкта оренди до
сервіс» 200,0 м2 для погодження розрахунку орендної
плати (за заявою від
сторонньої організації)
ПФ «Екс Визначення вартості
пертоб’єкта з метою просервіс» довження договору
оренди

570/4

ФОП
Набокова А. О.

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

670/4

ФОП
Набокова А. О.

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

540/5

ПФ
Визначення вартості
Агенство об’єкта з метою про«Схід»
довження договору
оренди

540/5

ПФ
Визначення вартості
Агенство об’єкта з метою про«Схід»
довження договору
оренди

590/5

ПФ
Визначення вартості
Агенство об’єкта з метою про«Схід»
довження договору
оренди

965/4

ТОВ «Кон- Визначення вартості
станта» об’єкта з метою продовження договору
оренди

790/5

ФОП Мо- Визначення вартості
кров О. П. об’єкта з метою продовження договору
оренди

570/4

ФОП На- Визначення вартості
бокова
об’єкта з метою проА. О.
довження договору
оренди

570/4

ФОП На- Визначення вартості
бокооб’єкта з метою прова А. О. довження договору
оренди

Продовження таблиці
Вартість
Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнахо№
робіт, грн/
дження (індекс, адреса), балансоутримувач (назва,
з/п
строк викокод за ЄДРПОУ, контактний телефон)
нання, днів
24 Нежитлове приміщення вестибуля п’ятиповерхової
570/4
з підвалом будівлі першого корпусу університету загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, пров.
Інженерний, 1, що перебуває на балансі Харківського
національного економічного університету ім. С. Кузнеця, 02071211
25 Нежитлове приміщення першого поверху чотири590/5
поверхової будівлі навчального корпусу коледжу (інв.
№ 72285, літ. «А») загальною площею 40,1 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Третього Інтернаціоналу, 5,
що перебуває на балансі Харківського машинобудівного коледжу, 24281593, тел. 737-23-30
26 Нежитлові приміщення (кімн. 1-42, 1-43 згідно з
590/4
техпаспортом) першого поверху п’ятиповерхової
будівлі гуртожитку (інв. № 71923, літ. «А») загальною
площею 73,8 м2 за адресою: м. Харків, вул. Третього Інтернаціоналу, 5а, що перебувають на балансі
Харківського машинобудівного коледжу, 24281593,
тел. 737-23-30
27 Нежитлові приміщення першого поверху трипо640/5
верхової будівлі навчального корпусу коледжу (інв.
№ 72280, літ. «А») загальною площею 98,6 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 79, що перебувають на балансі Харківського машинобудівного
коледжу, 24281593, тел. 737-23-30
28 Нежитлове приміщення – кімн. 5 на першому по590/4
версі 2-поверхової адмінбудівлі загальною площею
19,8 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3, що
перебуває на балансі ДП МОУ Харківська контора
матеріально-технічного забезпечення, 08162096, тел.
(057) 370-38-63
29 Нежитлові приміщення – кімн. 1, 2, 3, 4, 5 на 2-му
590/5
поверсі 5-поверхового будинку навчального корпусу
(пам’ятка архітектури) загальною площею 93,1 м2
за адресою: м. Харків, вул. Революції, 16, що перебувають на балансі ДП МОУ Харківська контора
матеріально-технічного забезпечення, 02071151,
тел. (057) 706-15-37
30 Нежитлове приміщення – кімн. 6 на 2-му поверсі
540/5
3-поверхової будівлі лабораторного корпусу загальною площею, 28,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 25, що перебуває на балансі ДУ «НІОХІМ», 00209740, тел.: (057) 700-01-23, 700-48-25
31 Нежитлові приміщення – кімн. 223 (за техпаспортом
640/4
кімн. 32, 33, 34, 35) площею 107,3 м2 на другому
поверсі та нежитлове приміщення підвалу (кімн.
8 за техпаспортом) площею 9,8 м2 5-поверхової
адміністративної будівлі (інв. № 75839, літ. «А-5»)
загальною площею 117,1 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Сумська, 60, що перебувають на балансі Державного підприємства «Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості»,
00188334, тел. 715-60-42
32 Нежитлове приміщення на 5-му поверсі учбового
540/5
корпусу № 3 – кімн. 529 загальною площею 18,1 м2
за адресою: м. Харків, вул. Харківська набережна,
8, що перебуває на балансі Української державної
академії залізничного транспорту, 01116472, тел.
732-28-75
33 Нежитлове приміщення (кімн. 715) на другому по540/4
версі 4-поверхового адміністративного корпусу (інв.
№ 69797) (літ. Б-4) загальною площею 13,4 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Шевченко, 26, що перебуває
на балансі Управління Державтоінспекції ГУ МВС
України в Харківській області, 14319053,
тел.: 705-93-74, 707-35-11
34 Нежитлове приміщення одноповерхового будинку
500/5
торговельного павільйону на торговельній площадці
«Малишевська» (інв. № 000558) літ. «А-1» загальною
площею 53,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 126, що перебуває на балансі ДП «Завод імені
В. О. Малишева», тел.: (057) 784-44-28, 737-69-89
35 Нежитлове приміщення на першому поверсі
570/4
5-поверхової будівлі (літ. Б-5) гуртожитку № 1 загальною площею 18,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 79, на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
36 Нежитлові приміщення на першому поверсі
570/4
5-поверхової громадської будівлі гуртожитку (літ. А-5)
загальною площею 16,1 м2 за адресою. м. Харків,
вул. Бакуліна, 10, що перебувають на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки
37 Нежитлові приміщення (25,4 м2) 4-го поверху
640/5
площею 16,4 м2 та частина покрівлі площею 9,0 м2
4-поверхової будівлі пожежного депо (літ. «Ж-4») за
адресою: м. Харків, вул. Кандаурова, 47, що перебувають на балансі Головного територіального управління МНС України у Харківській області
38 Нежитлове приміщення (23,2 м2), кімн. 11 на першо590/5
му поверсі головного корпусу, літ. А-4, блок «А» за
адресою м. Харків, вул. Клочківська, 339, що перебуває на балансі Українського науково-дослідний інститут протезування,протезобудування та відновлення
працездатності
39 Частина одноповерхового навісу № 43 загальною
590/4
площею 60,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3, що перебуває на балансі ДП МОУ Харківська
контора матеріально-технічного забезпечення,
08162096, тел. (057) 370-38-63
40 Частина даху 9-поверхової будівлі гуртожитку № 2
590/5
загальною площею 22,25 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Корчагінців, 18, що перебуває на балансі Харківської медичної академії післядипломної освіти,
01896872, тел. (057) 711-35-56
41 Частина покрівлі 16-поверхової будівлі гуртожитку
640/5
№ 1, корп. № 1, 2, 3 господарчий блок загальною
площею 19,4 м2 з них: 14,77 м2 (корпус № 1) та
4,63 м2 (корпус № 3) за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 268, що перебуває на балансі Харківської
медичної академії післядипломної освіти, 01896872,
тел. (057) 711-35-56
42 Нежитлові вбудовані приміщення – кімн. № ІІІ, ХV,
890/4
XVI у підвалі 2-поверхової адміністративної будівлі
2
загальною площею 118,1 м за адресою: Харківська
обл., м. Балаклія, вул. Леніна, 87, що перебувають
на балансі Територіального управління Державної
судової адміністрації України у Харківській області,
26281249, тел. (057) 732-47-12
43 Нежитлові приміщення – кімн. 2, 4, 13, 14 (за тех640/5
паспортом) на першому поверсі 3-поверхової будівлі
колишнього медпункту загальною площею 50,0 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Плиткова, 12, що перебували на балансі ліквідованого ВАТ «Харківський домобудівельний комбінат № 1» (перейменованого у ПАТ
«Харківський домобудівельний комбінат № 1»)
44 Нежитлове приміщення – кімн. 16 на першому по540/5
версі 4-поверхової будівлі учбового корпусу загальною площею 8,6 м2 за адресою: м. Харків, просп.
Московський, 19, що перебуває на балансі Харківського професійного ліцею будівництва і комунального господарства, 02548089, тел. (057) 731-48-19
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Переможець
конкурсу

Мета проведення
оцінки

ФОП На- Визначення вартості
бокооб’єкта з метою прова А. О. довження договору
оренди
ПФ
Визначення вартості
Агенство об’єкта з метою про«Схід»
довження договору
оренди
ФОП
Визначення вартості
Мокоб’єкта з метою проров О. П. довження договору
оренди

ПФ
Визначення вартості
Агенство об’єкта з метою про«Схід»
довження договору
оренди
ФОП
Визначення вартості
Мок-ров об’єкта оренди з меО. П.
тою передачі в оренду

ПФ
Визначення вартості
Агенство об’єкта оренди з ме«Схід»
тою передачі в оренду

ПФ
Визначення вартості
Агенство об’єкта оренди з ме«Схід»
тою передачі в оренду
ФОП
Визначення вартості
Мок-ров об’єкта з метою проО. П.
довження договору
оренди

ПФ
Визначення вартості
Агенство об’єкта з метою про«Схід»
довження договору
оренди
ПФ
Визначення вартості
Агенство об’єкта з метою про«Схід»
довження договору
оренди

ПФ
Визначення вартості
«Експерт- об’єкта оренди до
сервіс» 200,0 м2 для погодження розрахунку орендної
плати (за заявою від
сторонньої організації)
ФОП На- Визначення вартості
бокова
об’єкта оренди з
А. О.
метою продовження
договору оренди
ФОП На- Визначення вартості
бокова
об’єкта оренди з
А. О.
метою продовження
договору оренди
ПФ
Визначення вартості
Агенство об’єкта оренди з
«Схід»
метою продовження
договору оренди
ПФ
Визначення вартості
Агенство об’єкта оренди з
«Схід»
метою продовження
договору оренди
ФОП Мо- Визначення вартості
кров О. П. об’єкта оренди з метою передачі в оренду
ПФ
Визначення вартості
Агенство об’єкта оренди з ме«Схід»
тою передачі в оренду
ПФ
Визначення вартості
Агенство об’єкта оренди з ме«Схід»
тою передачі в оренду

ФОП Мо- Визначення вартості
кров О. П. об’єкта оренди з метою передачі в оренду

ПФ
Визначення вартості
Агенство об’єкта оренди з ме«Схід»
тою передачі в оренду

ПФ
Визначення вартості
Агенство об’єкта оренди з ме«Схід»
тою передачі в оренду

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