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газети «Відомості приватизації» – додатка до «Державного інформаційного бюлетеня про
приватизацію» (укр.). Інформація про проведення
процедур
приватизації майна

офіційне видання Фонду
державного майна України

Продаж об’єктів групи А

У номері

Індекс та назва видання

23 травня 2016 р.

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
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА
АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 16.05.2016 № 1009)

Вінницька область

Обладнання їдальні (213 од.), а саме: плита електрична – 2 од., електрокастрюля (котел) – 2 од., стрічка А-6 П-5 – 1 од., картоплечистка – 1 од., камера холодильна –1 од., холодильний агрегат – 1 од., столи – 36 од., стільці – 108 од., насос-1,5 К – 1 од., гучномовець – 1 од., світильники – 50 од.,
шафа транспортер – 2 од., кип’ятильник плита – 1 од., пекарня – 1 од., плита
ПИШ – 1 од., шафа – 1 од., електрокотел – 1 од., буфет посудний – 1 од., шафа
для одягу – 1 од. за адресою: 22222, Вінницька обл., Погребищенський р-н,
с. Сніжна, вул. Шкільна, 4, що перебуває на балансі Сніжнянської сільської
ради (код за ЄДРПОУ 04327790).

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
Житомирська область

Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкт
державної власності разом із земельною ділянкою – будівля філії загальною площею 391,2 м2 за адресою: Житомирська обл., Ємільчинський
р-н, с. Бараші, вул. Кірова, 4. Об’єкт перебуває на балансі Головного територіального управління юстиції у Житомирській області.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля, рік введення в експлуатацію – 1995. Об’єкт розташований на відстані 0,6 км від центру села.
Загальний і фізичний стан основних будівельних елементів будівлі задовільний. Частина приміщення будівлі філії площею 158,7 м2 перебуває в оренді.
Земельна ділянка площею 0,1869 га, на якій розташована будівля філії, надавалась відповідно до Державного акта на право постійного користування
землею у постійне користування Барашівській філії Ємільчинського відділення АК АПБ «Україна».
Більш детальну інформацію про об’єкт можна отримати за телефоном
(0412) 42-04-16.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом
20 днів з дати опублікування цього оголошення за адресою: 10008,
м. Житомир, вул.1 Травня, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: частина будівлі АКАБ «Україна» загальною площею 232,0 м2.
Адреса об’єкта: Київська обл., Васильківський р-н, смт Гребінки,
вул. Індустріальна, 4.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою вбудовані приміщення на 1-му
та 2-му поверхах двоповерхової будівлі. Приміщення відокремлені у плані,
забезпечені окремим входом. Функціональне призначення – адміністративне. Існуючі елементи внутрішньої системи інженерного забезпечення будівлі включають: електропостачання, водопостачання, опалення, каналізацію.
Загальний технічний стан задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 855 940,00 грн, ПДВ – 171 188,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 027 128,00 грн.
Умови продажу: покупець визначає умови подальшої експлуатації об’єкта
приватизації на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку
проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ
від 09 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 102 712,80 грн, що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37315077016365
у Державній казначейській службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ
19028107, РВ ФДМУ по Київській області (призначення платежу: «10 % від
початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 102 712,80 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви про приватизацію у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ»)
та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37187003001567 в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за
ЄДРПОУ 19028107, РВ ФДМУ по Київській області.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Уні
версальна товарно-сировинна біржа» (http://www.utsb.kiev.ua/ukr/)
14 червня 2016 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа»: http://www.utsb.kiev.ua/ukr/.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 10 червня 2016
року.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, у п’ятницю –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлове приміщення літ. «А-1» площею 213,8 м2,
що перебуває на балансі Департаменту з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської обласної державної
адміністрації.
Адреса об’єкта: 09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. Шевченка, 58,
приміщення 1.
Відомості про об’єкт: приміщення є частиною одноповерхової каркаснозасипної будівлі, зовні обкладеної цеглою. Рік побудови – 1991. Площа –
231,8 м2. Висота – 3,2 м. Інженерно-технічні та санітарно-технічні мережі та
пристрої відсутні або зруйновані. Загальний технічний стан ветхий.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 302 000,00 грн, ПДВ – 60 400,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 362 400,00 грн.

Умови продажу: покупець визначає умови подальшої експлуатації об’єкта
приватизації на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку
проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ
від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 36 240,00 грн, що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37315077016365
у Державній казначейській службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ
19028107, РВ ФДМУ по Київській області (призначення платежу: «10 % від
початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 36 240,00 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ»)
та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37187003001567 в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код
ЄДРПОУ 19028107, РВ ФДМУ по Київській області.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею
«Універсальна товарно-сировинна біржа» (http://www.utsb.kiev.ua/
ukr/) 14 червня 2016 року. Час початку аукціону (внесення цінових
пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа»: http://www.utsb.kiev.ua/ukr.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 10 червня 2016
року.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00,
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044)
200-25-40.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля колишньої їдальні.
Адреса об’єкта: 38100, Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Котовського, 11.
Балансоутримувач: ПАТ «АТП – 15339», код за ЄДРПОУ 03118268.
Адреса балансоутримувача: 38100, Полтавська обл., м. Зіньків,
вул. Котовського, 11.
Відомості про об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля колишньої їдальні. Фундамент цегляний; стіни та перегородки цегляні; перекриття дерев’яне;
покрівля – шифер; підлога – плитка; комунікації: електропостачання, водопостачання, каналізація, опалення відсутні. Загальна площа – 202,9 м2. Рік
побутови – 1981. Об’єкт розташований в середній зоні м. Зіньків, на території ПАТ «АТП – 15339». Стан будівлі задовільний.
Відомості про земельну ділянку: нежитлова будівля розташована в межах
земельної ділянки ПАТ «АТП-15339» площею 2,54 га, що посвідчується актом
на право постійного користування земельною ділянкою.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 146 766,67 грн, ПДВ – 29 353,33 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 176 120,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
у встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу об’єкта приватизації; у встановлений договором купівлі-продажу
строк прийняти об’єкт приватизації; подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; питання користування земельною ділянкою
покупець об’єкта вирішує самостійно в межах чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт; не відчужувати об’єкт приватизації
до сплати його повної ціни продажу; надавати продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов договору; обов’язки покупця, передбачені договором, зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт
приватизації у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких
зобов’язань; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за
умови збереження для нового власника всіх зобов’язань по договору, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права
власності на об’єкт приватизації подати державному органу приватизації
копії документів, що підтверджують його право власності; договори про
подальше відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями,
що визначені у договорі, підлягають нотаріальному посвідченню; відсутність погодження державним органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для визнання правочинів щодо такого
відчуження недійсними.
Грошові кошти у розмірі 17 612,00 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код
за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: Держказначейська служба України,
МФО 820172, р/р № 37318055009476.
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» (http://uisce.com.ua)
17 червня 2016 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.30, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Заява на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів,
що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної
біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»: http://uisce.com.ua.
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Термін приймання заяв – до 13 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. 418, тел,
(0532) 2-24-86.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: індивідуально визначене майно – кран автомобільний (КС4561) К-162 на базі шасі КрАЗ-257, державний № АА 8416 ВМ, інв. № 8457.
Місцезнаходження об’єкта: 01013, м. Київ, вул. Баренбойма, 8.
Балансоутримувач: Мостозагін № 2 ПАТ «Мостобуд», код за ЄДРПОУ
01386303, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Баренбойма, 8.
Відомості про об’єкт: кран автомобільний (КС-4561) К-162 на базі шасі
КрАЗ-257, державний № АА 8416 ВМ, інвентарний № 8457, не увійшов до статутного капіталу ПАТ «Мостобуд» та перебуває на балансі Мостозагону № 2.
Кран КС-4561 – найбільш потужний вітчизняний автомобільний кран
максимальною вантажопідйомністю 16 т, на основній стрілі оснащений
основною стрілою завдовжки 10 м, подовженими – 14, 18 і 22 мм, з гуськом
5 м. Веж-стріловим обладнанням не оснащується. Базове шасі автомобіля
КрАЗ-257К1 або КрАЗ -250.
Силова установка – генератор ЕСС5-82-4У2. Привід крана електричний
від власної установки або від зовнішньої мережі. Привід механізмів індивідуальний від електродвигуна.

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

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІHФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта незавершеного будівництва
державної власності – фельдшерсько-акушерського пункту
разом із земельною ділянкою, на якій він розташований
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
фельдшерсько-акушерський пункт разом із земельною ділянкою, на якій
він розташований.
Балансоутримувач: –.
Адреса об’єкта: вул. Головна, 77а, с. Борівці, Кіцманський р-н,
Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт незавершеного будівництва – фельдшерсько-акушерський пункт разом із земельною
ділянкою, на якій він розташований, з відсотком готовності 46 % являє собою двоповерхову будівлю, що складається з двох поверхів та підвального
приміщення. Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не огороджений та не охороняється.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0663 га,
кадастровий № 7322581000:01:001:0212 для будівництва і обслуговування
будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.
Початкова ціна об’єкта приватизації – незавершеного будівництва державної власності – фельдшерсько-акушерського пункту разом із земельною
ділянкою, на якій він розташований, – 458 382,00 грн (чотириста п’ятдесят
вісім тисяч триста вісімдесят дві гривні 00 копійок) без урахування ПДВ, у
тому числі: ціна об’єкта незавершеного будівництва – 418 489,00 грн (чотириста вісімнадцять тисяч чотириста вісімдесят дев’ять гривень 00 копійок);
ціна земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва, – 24 352,00 грн (двадцять чотири тисячі триста п’ятдесят дві гривні
00 копійок) без ПДВ. ПДВ для об’єкта приватизації становить 88 568,20 грн
(вісімдесят вісім тисяч п’ятсот шістдесят вісім гривень 20 копійок).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 531 409,20 грн (п’ятсот
тридцять одна тисяча чотириста дев’ять гривень 20 копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства і дотриманням норм в сейсмічних районах України протягом п’яти
років з моменту підписання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою та ввести його в експлуатацію
як будівлю закладу охорони здоров’я та соціальної допомоги з урахуванням
встановленого цільового використання земельної ділянки.
2. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища,
забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови
об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
3. Протягом одного року після підписання акта приймання-передання
об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій
він розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з
чинним законодавством України.

Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації,
т. 200-42-32

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІHФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта приватизації державної
власності – лазні разом із земельними ділянками
Назва об’єкта: лазня.
Балансоутримувач: відсутній.
Адреса об’єкта: вул. Дружби народів, 13, с. Малятинці, Кіцманський р-н,
Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: будівля лазні (літ. А) – одноповерхова цегляна будівля загальною площею 193,2 м2 (рік будівництва – 1979); сарай (літ. Б) –
одноповерхова цегляна споруда, площа забудови – 20,0 м2 (рік будівництва – 1979); водоочисна (літ. В) – одноповерхова цегляна споруда, площа
забудови – 34,1 м2.
Відомості про земельну ділянку: розмір земельних ділянок (всього):
загальна площа – 0,1489 га, у т. ч.: земельна ділянка № 1 (будівля лазні) – 0,1051 га, кадастровий № 7322585500:02:002:0210; земельна ділянка № 2 (сарай) – 0,0030 га, кадастровий № 7322585500:02:002:0211;

Система управління робочими рухами контролера дозволяє поєднувати підйом (опускання) гака або стріли з обертанням поворотної платформи.
Швидкості робочих рухів регулюються підключенням опорів в ланцюзі роторів і зміною частоти струму генератора.
Кран має гідравлічні виносні опори і може працювати на виносних опорах, без виносних опор, може пересуватися з вантажем на гаку не більше
4,4 т на основній стрілі зі швидкістю до 5 км/год. Пересування з вантажем
дозволено тільки при розташуванні стріли по осі крана в сторону заднього моста. Кабіна управління в зимовий час опалюється електрообігрівачем. Характеристика КТЗ: № шасі 325204014408/4407G, маса без навантаження – 20000, повна маса – 20000, об’єм двигуна – 14 860,0 см3, пробіг – 253 461,0 км.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 90 673,20 грн, ПДВ – 18 134,64 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 108 807,84 грн.
Умови продажу:
подальше використання автокрана визначає покупець; переможець аукціону (покупець) виплачує Товарній біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» за проведення аукціону витрати у розмірі 1 % (одного відсотка) від
початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»), кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації та ПДВ вносяться на р/р
№ 37184501900001 в ГУДКСУ у м. Києві, МФО 820019, код за ЄДРПОУ
19030825, одержувач – РВ ФДМУ по м. Києву.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта у сумі 10 880,78
грн (без ПДВ) вносяться на р/р № 37317007000034 в ГУДКСУ у м. Києві, МФО
820019, код за ЄДРПОУ 19030825, одержувач – РВ ФДМУ по м. Києву.
Кінцевий термін приймання заяв – 9 червня 2016 року.

Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею
«Універсальна товарно-сировинна біржа» 13 червня 2016 року. Час
початку аукціону – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових
пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.09.2015 за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа» на електронний ресурс https://www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського),
51, офіс 11) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: 01013, м. Київ, вул. Барен
бойма, 8 в робочі дні та години.
Отримати додаткову інформацію можна в РВ ФДМУ по м. Києву (м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 331, тел. 281-00-35) в робочі дні та години.

4. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації
згідно з чинним законодавством.
5. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення
будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання
умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали,
відомості, документи тощо про виконання умов договору.
6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
разом із земельною ділянкою (або його частини) в період чинності зобов’язань
покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати ціни продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не
виконані покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання,
встановленої законодавством і договором купівлі-продажу.
Грошові кошти в розмірі 53 140,92 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться:
одержувач – РВ ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643,
р/р № 37319044008539, МФО 820172, Держказначейська служба України,
м. Київ.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Аукціон буде проведено 17.06.2016 о 12.00 за адресою:
м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а.
Кінцевий термін приймання заяв – 13.06.2016 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Чернівецькій
області, адреса: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60.
ІHФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта незавершеного будівництва
державної власності – двоквартирного житлового будинку
разом із земельною ділянкою, на якій він розташований
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – двоквартирний житловий будинок разом із земельною ділянкою, на якій
він розташований.
Балансоутримувач: перебував на балансі ліквідованого ВАТ «Цукровий
завод «Хрещатик».
Адреса об’єкта: провул. Буковинський, 2, смт Кострижівка, Заставнівський
р-н, Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт незавершеного будівництва – двоквартирний житловий будинок разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, з відсотком готовності 3 % являє собою
котлован під будівництво житлового будинку розміром 12х7 м та глибиною
3,5 – 4 м. Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не огороджений та не охороняється. Земельна ділянка розташована в центральній частині
селища. Район розташування об’єкта характеризується добре розвиненою
інфраструктурою. Поруч розташований адміністративний центр села.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0811 га,
кадастровий № 7321555400:01:004:0050, для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
Початкова ціна об’єкта приватизації – об’єкта незавершеного будівництва державної власності – двоквартирного житлового будинку разом

із земельною ділянкою, на якій він розташований, – 47 124,00 грн (сорок
сім тисяч сто двадцять чотири гривні 00 копійок) без урахування ПДВ, у т. ч.:
ціна об’єкта незавершеного будівництва – 17 668,00 грн (сімнадцять тисяч
шістсот шістдесят вісім гривень 00 копійок); ціна земельної ділянки, на якій
розташований об’єкт незавершеного будівництва, – 29 456,00 грн (двадцять
дев’ять тисяч чотириста п’ятдесят шість гривень 00 копійок) без ПДВ. ПДВ
для об’єкта приватизації становить 9 424,80 грн (дев’ять тисяч чотириста
двадцять чотири гривні 80 копійок).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 56 548,80 грн
(п’ятдесят шість тисяч п’ятсот сорок вісім гривень 80 копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Можлива зміна первісного призначення за умови дотримання вимог
Земельного кодексу України.
2. Завершити будівництво об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства і дотриманням норм в сейсмічних районах України протягом
п’яти років з моменту підписання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою та ввести його в
експлуатацію.
3. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища,
забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови
об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
4. Протягом одного року після підписання акта приймання-передання
об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій
він розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з
чинним законодавством України.
5. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації
згідно з чинним законодавством.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення
будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання
умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали,
відомості, документи тощо про виконання умов договору.
7. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (або його частини) в період чинності
зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється
після повної сплати ціни продажу виключно за погодженням з продавцем із
забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої законодавством і договором
купівлі-продажу.
Грошові кошти в розмірі 5 654,88 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться:
одержувач – РВ ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643,
р/р № 37319044008539, МФО 820172, Держказначейська служба України,
м. Київ.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Аукціон буде проведено 17.06.2016 о 12.00 за адресою:
м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а.
Кінцевий термін приймання заяв – 13.06.2016 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Чернівецькій
області, адреса: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60.

земельна ділянка № 3 (водоочисна споруда) – 0,0408 га, кадастровий
№ 7322585500:02:001:0675.
Цільове призначення земельних ділянок: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 175 519,00 грн (сто сімдесят п’ять тисяч п’ятсот дев’ятнадцять гривень 00 копійок), у т. ч.: ціна
об’єкта групи Ж без урахування ПДВ – 122 674,00 грн (сто двадцять дві тисячі шістсот сімдесят чотири гривні 00 копійок), ціна земельних ділянок, на
яких розташований об’єкт групи Ж, – 52 845,00 грн (п’ятдесят дві тисячі вісімсот сорок п’ять гривень 00 копійок), ПДВ – 35 103,80 грн (тридцять п’ять
тисяч сто три гривні 00 копійок).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 210 622,80 (двісті десять тисяч шістсот двадцять дві гривні 80 копійок).
Умови продажу об’єкта аукціону:
1. Питання про подальше використання об’єкта покупець вирішує самостійно.
2. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог природоохоронного законодавства під час експлуатації об’єкта.
3. Протягом одного року після підписання акта приймання-передання
об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, покупець зобов’язаний здійснити державну реєстрацію права власності
нерухомого майна, що входить до складу об’єкта приватизації, в тому числі

державну реєстрацію права власності на земельні ділянки в установленому
законодавством порядку.
4. Подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови
збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівліпродажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ.
5. Покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні конт
ролю за виконанням умов, надавати необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов як шляхом запитів до покупця щодо виконання умов, так і шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації
до моменту підписання акта підсумкової перевірки.
Грошові кошти в розмірі 21 062,28 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться:
одержувач – РВ ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643,
р/р № 37319044008539, МФО 820172, Держказначейська служба України,
м. Київ.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Аукціон буде проведено 17.06.2016 о 12.00 за адресою:
м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а.
Кінцевий термін приймання заяв – 13.06.2016 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Чернівецькій
області, адреса: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60.

КОНКУРСИ З відбору розробників документації із землеустрою
Житомирська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки
до продажу земельної ділянки державної власності,
на якій розташований об’єкт, що підлягає приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із
землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (встановлення меж земельної ділянки; погодження меж земельної
ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у державному земельному кадастрі; присвоєння кадастрового номера та внесення
відомостей до бази даних Державного земельного кадастру; погодження та
затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою (у разі необхідності її проведення); підготовка інших матеріалів та
документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – лазня за адресою:
Житомирська обл., Олевський р-н, с. Стовпинка, вул. Шевченка, 26а.
Балансоутримувач – відсутній.
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення
робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
13.06.2001 № 1048 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного
будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: документація із землеустрою, погоджена та затверджена у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації
із землеустрою (у разі необхідності її проведення); витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по
Житомирській області конкурсну документацію в запечатаному конверті,
на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та
дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропо-
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зицією. До підтвердних документів, що подаються на конкурс належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою
(відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011
№ 1420, зі змінами); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб
у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; копії установчих
документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного
коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що
підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним
законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на
виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із
землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних,
які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних
даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011
№ 1420) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається
в календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до сектору координації,
організаційної роботи та контролю РВ ФДМУ по Житомирській області.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 13 червня 2016 року
до 18.00.
Конкурс буде проведено 21 червня 2016 року об 11.00 за адресою:
м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 402, РВ ФДМУ по Житомирській
області. Телефон для довідок 42-04-16.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про проведення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою
з метою продажу об’єкта приватизації
1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із
землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації (визначення або уточнення меж земельної ділянки та погодження їх з суміжними землевласника-

ми та землекористувачами; закріплення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з
присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; отримання
позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою
та витягу з Державного земельного кадастру; підготовка інших матеріалів
та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташовано державне нерухоме майно – група інвентарних об’єктів, у складі: літній будинок відпочинку з прибудовами, А, а-а3, загальною площею 64,5 м2; літній будинок відпочинку з прибудовами, Б, б, б1, загальною площею 85,3 м2
за адресою: Сумська обл., Тростянецький р-н, Зарічненська сільська рада,
масив Заплава річки Ворскла, 3 та 3а.
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення
робіт із землеустрою.
2. Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
30.04.2014 № 1309 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації».
3. Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок
державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці,
інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Умови конкурсу.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому,
крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення
конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією До підтвердних
документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою за
встановленою формою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ
від 29.09.2011 № 1420, із змінами); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної
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особи); копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння
ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид
документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік
вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів,
які будуть представлені за результатами виконаних робіт, згода на обробку
персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний
відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від
29.09.2011 № 1420, із змінами) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконаних робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається
в календарних днях.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або
несвоєчасного їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається,

про що його письмово повідомляє голова конкурсної комісії із зазначенням
підстав відмови.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу кадрової роботи та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області до
15.06.2016.
Конкурс відбудеться 21.06.2016 о 14.00 у РВ ФДМУ по Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Телефон для довідок (0542) 36-21-83.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою для підготовки до продажу
земельної ділянки державної власності, на якій розташований
об’єкт, що підлягає приватизації, що відбувся 10.05.2016
За результатами конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
щодо виготовлення документації із землеустрою для підготовки до прода-

жу земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – цегельний завод, за адресою: Житомирська обл., Бердичівський
р-н, с. Терехове, вул. Огурцова, 38 переможцем конкурсу визнано ТОВ
«Земельний центр Житомир».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою для підготовки до продажу
земельної ділянки державної власності, на якій розташований
об’єкт, що підлягає приватизації, що відбувся 13.05.2016
За результатами конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
щодо виготовлення документації із землеустрою для підготовки до продажу земельної ділянки, на якій розташований об’єкт державної власності
групи Д – незавершене будівництво будинку для вчителів № 47, за адресою:
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Привітне, вул. Центральна, 10 переможцем визнано ПП «Геотоп-Сервіс».

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

ДОНЕЦЬКА область

ки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 30.04.2016. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Державний
ощадний банк України».
 Об’єкт оцінки № 6: нежитлова будівля КПП № 1/460 (кімната відвідувачів) площею 75,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
просп. Миру, 22, військове містечко № 1. Балансоутримувач: Житомирський
військовий інститут ім. С. П. Корольова (м. Житомир, просп. Миру, 22, військове містечко № 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 30.04.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки –ТОВ «Українська промислова компанія «Крок».
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти
господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єк
тів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 31.12.2015 № 2075, зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190, яка складається з підтвердних документів та конкурсної пропозиції претендента, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою
(додаток 3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до
Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 2 до Положення) разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення)
(за наявності); пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не більше
5 календарних днів), запечатану в окремому конверті.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до сектору
організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Житомирській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) до 17.00. На конверті 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.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, тел. для довідок 42-04-18.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 63,4 м2 на першому поверсі гуртожитку № 3 університету. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: державний вищий
навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» (код
за ЄДРПОУ 38177113) Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84116, Донецька
обл., м. Слов’янськ, вул. Генерала Батюка, 17. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою передачі його в оренду. Замовник
послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057)
704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ФОП
Лук’янова А. І. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 86,8 м2 першого поверху адміністративної будівлі. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Шахтоуправління
«Південнодонбаське № 1» (код за ЄДРПОУ 34032208). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Шахтарська, 16а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою передачі його в
оренду. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/
телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт
з оцінки – Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація карате
кіокушинкайкан». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею
65,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Маріупольський
професійній ліцей (код за ЄДРПОУ 2542774). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Приморська, 1, 1-й поверх. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник
послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057)
704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ТОВ
«Автошкола «Форсаж». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2016.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою
Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України № 2075 від 31.12.2015,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за №60/28190
(далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на
підставі сертифікатів суб’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 в межах таких
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається:
з підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно
з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів,
передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається
претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з
додатком 4 до Положення).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61024, м. Харків,
вул. Гуданова, 18, каб. 401. Телефони для довідок: (057) 704-17-36, (066)
988-91-12.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Донецькій області о 10.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Харків,
вул. Гуданова, 18, каб. 401.
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та
організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (каб. 316) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – фельшерськоакушерський пункт, що повертається у державну власність. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Осівці,
вул. Центральна, 1д. Балансоутримувач: відсутній (за рішенням суду повертається у державну власність). Мета проведення незалежної оцінки:
повернення об’єкта у державну власність у зв’язку з розірванням договору
купівлі-продажу та визначення розміру можливих збитків. Кількість об’єктів:
1 об’єкт нерухомості, ступінь будівельної готовності – 70 %. Витрати на будівництво – 15 979,90 грн. (без індексації) станом на 01.04.2005. Дата оцінки:
31.03.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області.
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти
господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, яка складається з підтвердних документів та конкурсної пропозиції претендента, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою
(додаток 3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до
Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 2 до Положення) разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення)
(за наявності); пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, запечатані в окремому конверті.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до сектору
організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Житомирській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) до 17.00. На конверті 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.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, тел. для довідок 42-04-18.

ЖИТОМИРСЬКА область

КИЇВСЬКА область

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки № 1: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2
на технічному поверсі адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Житомирська обл., м. Малин, пл. Соборна, 6а. Балансоутримувач:
Малинська районна державна адміністрація (Житомирська обл., м. Малин,
пл. Соборна, 6а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 30.04.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ТОВ «ЛЮКС.НЕТ».
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлове приміщення площею 14,2 м2 на
2-му поверсі адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Житомирська обл., м. Малин, пл. Соборна, 6а. Балансоутримувач: Малинська
районна державна адміністрація (Житомирська обл., м. Малин, пл. Соборна,
6а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 30.04.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – Комунальна установа «Малинський трудовий архів».
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлове приміщення площею 9,0 м2 на
1-му поверсі адмінбудівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Житомирська обл., смт Брусилів, вул. Лермонтова, 3. Балансоутримувач:
Управління Державної казначейської служби України у Брусилівському районі
Житомирської області (Житомирська обл., смт Брусилів, вул. Лермонтова,
3). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата
оцінки: 30.04.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області;
платник робіт з оцінки – Адвокат Києнко Д. О.
 Об’єкт оцінки № 4: нежитлове приміщення (бокс) площею
23,9 м2 будівлі столярної майстерні з рампою і боксами (літ. К).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Коростень,
вул. Маяковського, 109. Балансоутримувач: Коростенське міжрайонне управління водного господарства (Житомирська обл., м. Коростень,
вул. Маяковського, 109). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.04.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Черноволов О. О.
 Об’єкт оцінки № 5: частина нежитлових приміщень площею
101,5 м2 (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Велика
Бердичівська, 69/2. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ
«Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцін-

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

№ 41 (957)

№
з/п
1

2
3
4

5

6

7

8

Дата
Вид
Назва об’єктів
Платник
оцінки вартості
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
Нежитлове приміщення площею 9,45 м2 на першому по31.05.16 Ринкова ТОВ «Міжверсі будівлі автовокзалу «Київ» за адресою: м. Київа, просп.
народна
Науки, 1/2, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс»
агенція
«Укрлайнс»
2
Нежитлове приміщення площею 1 162,0 м за адресою: 31.08.16 Ринкова ТОВ «КАКиївська обл., м. Бровари, вул. Горького, 1, що перебуМАН»
ває на балансі УВТО КП «Кіровгеологія»
Нежитлове приміщення площею 31,4 м2 за адресою: Київ- 31.07.16 Ринкова ФОП Капля
ська обл., м. Миронівка, вул. Леніна, 54, що перебуває на
Т. М.
балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»
2
Нежитлове приміщення площею 35,0 м за адресою: Київ- 31.05.16 Ринкова ФОП Сініська обл., м. Бровари, вул. Горького, 1, що перебуває на
ченко М. Л.
балансі УВТО КП «Кіровгеологія»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
Нежитлове приміщення (інв. 1000001) площею 10,2 м2 31.05.16 Ринкова ТОВ «Інтера
за адресою: Київська обл, смт Згурівка, вул. Українська,
2015»
13б, що перебуває на балансі Київської обласної дирекції
УДППЗ «Укрпошта»
Приміщення № 53 площею 42,6 м2 на 2-му поверсі
31.05.16 Ринкова ТОВ «Балтік
адміністративно-виробничої будівлі ЦЗС (інв. № 15035)
Граунд Серза адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнавіс ЮА»
родний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Частина бетонованого майданчика площею 16 790,0 м2 31.05.16 Ринкова ТОВ «Солар
біля будівлі «Сховище відпрацьованого ядерного паЧорнобиль»
лива» (СВЯП) (інв. № 8233) за адресою: Київська обл.,
м. Прип’ять, проммайданчик ЧАЕС, що перебуває
на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС»
Приміщення № 172 та частина приміщення № 226
31.05.16 Спеці- ТОВ «Кофе
на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» площею
альна бар плюс»
315,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають
на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

Замовник
РВ ФДМУ
по Київській
області
РВ ФДМУ
по Київській
області
РВ ФДМУ
по Київській
області
РВ ФДМУ
по Київській
області
РВ ФДМУ
по Київській
області
РВ ФДМУ
по Київській
області
РВ ФДМУ
по Київській
області
РВ ФДМУ
по Київській
області

Продовження таблиці
№
Дата
Назва об’єктів
з/п
оцінки
9 Майданчики (інв. № 37207059, № 37207060, № 37207061, 31.05.16
№ 37207062, № 37207063, № 37207064) загальною площею 684,0 м2 за адресою: Київська обл., м. ПереяславХмельницький, просп. Червоноармійців, 2, що перебувають на балансі ДП «Виробниче об’єднання «Київприлад»
10 Приміщення № 93 та № 94 площею 29,1 м2 на 3-му по- 30.06.16
версі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»
11 Приміщення № 175 та № 176, частини приміщення
30.06.16
№ 226 площею 45,0 м2 на 3-му поверсі пасажирського
термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають
на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
12 Приміщення № 6 та № 7 площею 32,6 м2 на 3-му поверсі па- 30.06.16
сажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

Вид
Платник Замовник
вартості
Ринкова ТОВ «Костал РВ ФДМУ
Україна»
по Київській
області
Спеці- ТОВ «АРТЕ- РВ ФДМУ
альна РІЯ ГРУП» по Київській
області
Спеці- ТОВ «АРТЕ- РВ ФДМУ
альна РІЯ ГРУП» по Київській
області
Спеці- ТОВ «АРТЕ- РВ ФДМУ
альна РІЯ ГРУП» по Київській
області

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області
конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також
строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений
в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову
оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова
згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у
разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення), яка
містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з
оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з 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 09.06.2016 об 11.00 за адресою: м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, телефон
для довідок 200-25-36.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 Назва об’єкта оцінки: частина технічного поверху площею 6,0 м2
та частина даху будівлі площею 34,0 м2 загальною площею 40,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Двірцева, 1. Балансо
утримувач: УДППЗ «Укрпошта». Мета проведення незалежної оцінки: виз
начення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Двірцева, 1.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «лайфселл».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її
складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4
до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення або до відділу організаційнодокументального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що
містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж
за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок:
(032) 261-62-14, 261-62-04.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва –
комплекс будівель та споруд у складі: адміністративно-виробничий
корпус; спортивно-оздоровчий комплекс; підсобний корпус; склад
(класи ГО); насосна станція; резервуар (разом із земельною ділянкою). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський обласний
центр зайнятості. Місцезнаходження об’єкта оцінки Одеська обл., м. Ізмаїл,
вул. Гагаріна, 26а. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на
аукціоні (разом із земельною ділянкою). Телефон замовника конкурсу (048)
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728-72-62. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-28. Електронна адреса
замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: 84.30 Діяльність у сфері обов’язкового соціального страхування. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: об’єкт
незавершеного будівництва у складі: адміністративно-виробничий корпус;
спортивно-оздоровчий комплекс; підсобний корпус; склад (класи ГО); насосна станція; резервуар. Балансова залишкова вартість: балансова вартість
об’єкта незавершеного будівництва – 1 094 588,00 грн станом на 31.12.2015.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості,
у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій,
часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 1,3513 га. Місце розташування земельної ділянки: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 26а. Цільове
призначення земельної ділянки – під забудову для підприємств іншої промисловості. Правовий режим земельної ділянки: на частину земельної ділянки
площею 0,1685 га встановлено сервітут – право прокладання та експлуатації
лінії електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій, проїзду на транспортному засобі. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 9 631 661,01 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.16.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 2.Назва об’єкта оцінки: будівля недіючої лазні загальною площею 161,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: КСП
«Кіровська птахофабрика» (припинено 04.09.2006. Правонаступник СГ ТОВ
«Надія» – припинено 17.01.2008). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська
обл., Комінтернівський р-н, с. Кірове. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Телефон
замовника конкурсу (048) 728-72-62. Телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-28. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова вартість
об’єкта (основні засоби): 270,00 грн станом на 01.09.1995. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий
режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) 30.06.16. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області (65012,
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення магазину (літ. А)
загальною площею 251,7 м2, що орендуються СПД «Присяжний С. А.».
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Балансоутримувач ВАТ
«Котовський цукровий завод», припинений 17.07.2014. Дійсний балансоутримувач – орендар СПД «Присяжний С. А.». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Котовськ, вул. Бочковича, 92а. Мета проведення оцінки:
приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни.
Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62. Телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-28. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова вартість об’єкта (основні
засоби) – 4 644,48 грн станом на 31.12.2015. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної
ділянки, усього: –. Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.16. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 4. Назва об’єкта оцінки: будівля колишнього магазину № 63, 64 загальною площею 192,8 м2, що перебуває на балансі СБМРіЦС Одеського
БМЕУ № 1 Одеської залізниці. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеське БМЕУ № 1 СБМРіЦС Одеської залізниці. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., м. Арциз, вул. Привокзальна, 3а. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни.
Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62. Телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-28. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова вартість об’єкта (основні
засоби) – 61 175,00 грн станом на 01.09.2015. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної
ділянки, усього: –. Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.16. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 5. Назва об’єкта оцінки: база відпочинку «Дорожник». Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «Південьзахідшляхбуд» (постановою
господарського суду Вінницької області від 28.12.2015 по справі № 902/1722/14
визнане банкрутом. Триває ліквідаційна процедура). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., Татарбунарський р-н, с. Приморське. Мета проведення
оцінки: приватизація шляхом продажу на конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62.
Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-28. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами) – 16 об’єктів основних засобів. Балансова вартість об’єкта (основні
засоби): інформація відсутня. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі
оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –.
Місце розташування земельної ділянки –. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.16.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 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 напрямом 1
«Оцінка об’єктів в нематеріальної формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості)».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах I, II, III, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 13.06.2016 (включно) На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у
конкурсі та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву. Телефон
для довідок (048) 731-50-39.
Конкурс відбудеться 17.06.2016 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській
області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503).

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна з визначенням ринкової вартості
 1. Назва об’єкта: приміщення котельні площею 70,0 м2. Місцезна
ходження об’єкта: пл. Слави, 4/2, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавський
будівельний технікум транспортного будівництва. Мета оцінки: визначення
ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.05.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по

23 травня 2016 року

Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Наше тепло».
 2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 216,0 м2. Місце
знаходження об’єкта: вул. Цілиноградська, 8, м. Кременчук, Полтавська область. Балансоутримувач: Кременчуцьке МУВГ. Мета оцінки: визначення рин
кової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки:
31.05.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по
Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Мурга О. В.
 3. Назва об’єкта: частина нежитлового підвального приміщення
адмінбудинку площею 81,4 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Сумська,
2, м. Зіньків, Полтавська область. Балансоутримувач: Управління Державної
казначейської служби України у Зіньківському районі Полтавської області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору
оренди. Запланована дата оцінки: 31.05.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних
робіт: ФОП Атонова М. Г.
 4. Назва об’єкта: нежитлові приміщення площею 15,7 м2. Місцезна
ходження об’єкта: вул. Леніна, 120, смт Машівка, Полтавська область.
Балансоутримувач: ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки: визначення ринкової
вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки:
31.05.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по
Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Сизоненко Л. О.
 5. Назва об’єкта: окремі нежитлові приміщення на першому та
третьому поверхах будівлі учбового корпусу № 14 площею 258,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Ярмаркова, 9, м. Кременчук, Полтавська
область. Балансоутримувач: Кременчуцький національний університет імені
Михайла Остроградського. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.05.2016.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: ФОП Самойленко Л. Л.
 6. Назва об’єкта: нежитлове приміщення на третьому поверсі будівлі учбового корпусу № 14 площею 267,7 м2. Місцезнаходження об’єкта:
вул. Ярмаркова, 9, м. Кременчук, Полтавська область. Балансоутримувач:
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.05.2016. Строк виконання робіт:
5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Крамаренко Г. В.
 7. Назва об’єкта: окреме нежитлове приміщення на першому поверсі будівлі учбового корпусу № 14 площею 160,3 м 2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Ярмаркова, 9, м. Кременчук, Полтавська
область. Балансоутримувач: Кременчуцький національний університет імені
Михайла Остроградського. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.05.2016.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: ПП «Джей Ель».
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії документи,
які мають відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(далі – Положення), а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до
Положення); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію
про претендента (додаток 4 Положення).
Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
(у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення
конкурсу. В своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково
зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерського
та адміністративно-господарської роботи РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 415 до 27.05.2016 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурс
відбудеться 02.06.2016 о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, 4-й поверх, кімн.
404. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
I. Приватизація.
 I. Найменування об’єктів оцінки: нежитлова будівля електропідстанції (ЗТП-275), що не увійшла до статутного капіталу під час приватизації
ВАТ «Богодухівський хлібозавод»; нежитлова будівля газорозподільного пункту (ГРП), що не увійшла до статутного капіталу під час приватизації
ВАТ «Богодухівський хлібозавод». Місцезнаходження підприємства (об’єктів
оцінки): Харківська обл, м. Богодухів, вул. Шевченка, 1. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка початкової вартості об’єктів державної
власності групи А, що приватизується шляхом продажу на аукціоні в електронній формі. Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про
об’єкт): нежитлова будівля електропідстанції (ЗТП-275) загальною площею
84,5 м2 (об’єкт введено в експлуатацію у 1999 році); нежитлова будівля газорозподільного пункту (ГРП) загальною площею 47,6 м2 (об’єкт введено
в експлуатацію у 1999 році). Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість майна:
буде надана додатково. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю
(так, ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна.
Запланована дата оцінки: 31.05.2016.
II. Об’єкти оренди.
Найменування об’єкта оцінки, площа, місце
знаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
Дата оцінки
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
1 Бетонний майданчик для господарських потреб загаль- На дату укланою площею 200,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пуш- дення договору
на проведення
кінська, 79, що перебуває на балансі Національного
незалежної
технічного університету «Харківський політехнічний
оцінки
інститут», 02071180, тел.: (057) 707-66-00, 707-66-01
2 Нежитлова окремо розташована будівля (літ. «Б-2»)
10.03.16
2
загальною площею 1 130,6 м за адресою: м. Харків,
бульв. І. Каркача, 2а, що перебуває на балансі ЗАТ
«Харківський плитковий завод», 00293628

№
з/п

Інформація
Мета проведенпро замовниня оцінки
ка/платника
Визначення
ФГ «Кегічівсвартості об’єкта ське»
оренди з метою
передачі в
оренду
Визначення
ПП «Осан»
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
10.04.16
Визначення
«ТриМоб»
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
На дату укла- Визначення
ФОП Жабдення договору вартості об’єкта ко Є. В.
на проведення оренди з метою
незалежної передачі в
оцінки
оренду

3 Частина даху дев’ятиповерхового гуртожитку, інв.
№1032001, літ. «Б-9», загальною площею 8,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Тимурівців, 33б, що перебуває на балансі ДЗО «Центр професійно-технічної
освіти № 2», 25462474, тел. 364-50-01
4 Нежитлове приміщення – кімн. № 16 на 2-му поверсі
2-поверхової адміністративної будівлі загальною площею 16,4 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
5 Частина одноповерхової будівлі тарної майстерні
На дату укла- Визначення
загальною площею 57,0 м2 за адресою: м. Харків,
дення договору вартості об’єкта
вул. Цементна, 3, що перебуває на балансі ДП МОУ на проведення оренди з метою
незалежної передачі в
Харківська контора матеріально-технічного забезпеоцінки
оренду
чення, 08162096, тел. (057) 370-38-63
6 Нежитлове приміщення – кімн. № 2 одноповерхової
26.03.16
Визначення
будівлі пошти, інв. № 0400018, літ. «А-1», загальною
вартості об’єкта
площею 9,6 м2 за адресою: Харківська обл., Богоз метою продовження договору
духівський р-н, с. Братениця, вул. Заводська, 9,
оренди
що перебуває на балансі Харківської дирекції УДППЗ
«Укрпошта», 22721970, тел. 712-15-61
7 Нежитлові приміщення – кімн. № 3, 6 одноповерхової
25.03.16
Визначення
будівлі пошти, інв. № 0400011, літ. «А-1», загальною
вартості об’єкта
площею 20,1 м2 за адресою: Харківська обл., Богоз метою продовження договору
духівський р-н, с. Івано-Шейчино, вул. Радянська,
оренди
що перебувають на балансі Харківської дирекції
УДППЗ «Укрпошта», 22721970, тел. 712-15-61
8 Нежитлове приміщення – кімн. № 4 одноповерхової
25.03.16
Визначення
будівлі пошти, інв. № 1600006, літ. «А-1», загальною
вартості об’єкта
площею 12,8 м2 за адресою: Харківська обл., Колоз метою продовження договору
макський р-н, с. Шляхове, вул. Чабана, 7, що переоренди
буває на балансі Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», 22721970, тел. 712-15-61

ФОП Жабко Є. В.

ПАТ «Укртелеком»

ПАТ «Укртелеком»

ПАТ «Укртелеком»

№
з/п
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Найменування об’єкта оцінки, площа, місце
знаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
Дата оцінки
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 3 одноповерхової
25.03.16
будівлі пошти, інв. №0400016, літ. «А-1», загальною
площею 23,4 м2 за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Хрущова Микитівка, вул. Радянська,
7, що перебувають на балансі Харківської дирекції
УДППЗ «Укрпошта», 22721970, тел. 712-15-61
Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 6, 7, 8 одно25.03.16
поверхової будівлі пошти, інв. № 0400009, літ. «А-1»,
загальною площею 50,1 м2 за адресою: Харківська
обл., Богодухівський р-н, с. Шарівка, вул. Свердлова, 4, що перебуває на балансі Харківської дирекції
УДППЗ «Укрпошта», 22721970, тел. 712-15-61
Частина нежитлових приміщень – кімн. № Г-1, Г-2, Г-3,
01.05.16
Г-4, Г-5, Г-6, Г-7, П-1 на першому поверсі 4-поверхової
будівлі навчального корпусу, пам’ятка архітектури,
інв. № 70994, літ. «Г-2», загальною площею 122,0 м2
за адресою: м. Харків, просп. Леніна, 14, що перебуває
на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, 02071197, тел. 702-10-16
Нежитлові приміщення – кімн. № 97, 98, 58 в чотири- На дату, визнаповерховій будівлі адміністративно-лабораторного
чену орендокорпусу (інв. № 81973, літ. А-4) загальною площею
давцем
82,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Астрономічна, 33,
що перебувають на балансі ДП «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції»,
00482329, тел. 720-62-29

Продовження таблиці
Інформація
Мета проведенпро замовниня оцінки
ка/платника
Визначення
ПАТ «Укртевартості об’єкта леком»
з метою продовження договору
оренди
Визначення
ПАТ «Укртевартості об’єкта леком»
з метою продовження договору
оренди
Визначення
ПАТ «Укртевартості об’єкта леком»
з метою продовження договору
оренди

Визначення
вартості об’єкта
оренди до
200,0 м2 для
погодження розрахунку орендної
плати (за заявою
від сторонньої
організації)
Нежитлове приміщення – кімн. № 14 на першому
На дату укла- Визначення
поверсі різноповерхової (1-8) адміністративної будівлі дення договору вартості об’єкта
загальною площею 6,10 м2 за адресою: м. Харків,
на проведення оренди з метою
незалежної передачі в
майдан Привокзальний, 2, що перебуває на балансі
оцінки
оренду
Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», 22721970,
тел.: (057) 712-46-43, 712-15-61
Частина нежитлового приміщення корпусу «Д» балкон На дату, визна- Визначення
на 2-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу, чену орендо- вартості об’єкта
пам’ятка архітектури (інв. № 70994, літ. «Д-4»), задавцем
оренди до
гальною площею 3,5 м2 за адресою: 61166, м. Харків,
200,0 м2 для
просп. Леніна, 14, що перебуває на балансі Харківпогодження розського національного університету радіоелектроніки,
рахунку орендної
02071197, тел.: 702-14-59, 702-10-16, 702-18-07
плати (за заявою
від сторонньої
організації)
Частина вестибуля № ХІІ на першому поверсі
На дату укла- Визначення
3-поверхової будівлі навчального корпусу, пам’ятка дення договору вартості об’єкта
архітектури, загальною площею 2,0 м2 за адресою:
на проведення оренди з метою
незалежної передачі в
м. Харків, вул. Сумська, 18/20, що перебуває на баоцінки
оренду
лансі Харківського радіотехнічного технікуму
Частина даху 6-поверхової будівлі гуртожитку заНа дату укла- Визначення
гальною площею 18,5 м2 за адресою: м. Харків,
дення договору вартості об’єкта
вул. Алчевських (вул. Артема), 52/54, що перебуває на проведення оренди з метою
на балансі Національного університету цивільного за- незалежної передачі в
оцінки
оренду
хисту України, 08571363, тел. (057) 707-34-29
Нежитлові приміщення – кімн. № 23, 24, 25, 26, 27
На дату укла- Визначення
на першому поверсі 6-поверхової будівлі, пам’ятка
дення договору вартості об’єкта
архітектури, загальною площею 73,3 м2, за адресою:
на проведення оренди з метою
за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 1, що перебувають незалежної передачі в
оцінки
оренду
на балансі ДУ «ДІП СЕД», 00190325, тел. (057) 731-18-90
Нежитлове приміщення – кімн. № 22 на першому
На дату укла- Визначення
поверсі 6-поверхової будівлі, пам’ятка архітектури,
дення договору вартості об’єкта
загальною площею 22,4 м2, за адресою: за адресою: на проведення оренди з метою
незалежної передачі в
м. Харків, вул. Сумська, 1, що перебуває на балансі
оцінки
оренду
ДУ «ДІП СЕД», 00190325, тел. (057) 731-18-90
Асфальтований майданчик загальною площею
На дату укла- Визначення
50,24 м2 за адресою: за адресою: м. Харків,
дення договору вартості об’єкта
на проведення оренди з метою
вул. Сумська, 1, що перебуває на балансі ДУ «ДІП
незалежної передачі в
СЕД», 00190325, тел. (057) 731-18-90
оцінки
оренду

ДП «Державний науковий
центр лікарських засобів
і медичної
продукції»

Харківська
обласна філія
ПрАТ «УФГ»

Харківський
національний
університет
радіоелектроніки

ТОВ «БІАНЧІ
ХАРКІВ»

ПрАТ «МТС
України»

ФОП Бовдир А. Ю.

ФОП Бовдир А. Ю.

ФОП Бовдир А. Ю.

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

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності
 Назва об’єкта оцінки № 1: будівля пожежного сараю площею
36,6 м2, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ТОВ
«Чорноострівське хлібоприймальне підприємство». Балансоутримувач – ТОВ
«Чорноострівське хлібоприймальне підприємство». Місцезнаходження об’єкта:
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, смт Чорний Острів, вул. Вокзальна, 1.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua.
Балансова залишкова вартість станом на 30.04.2016 – 0,00 грн. Розмір земельної ділянки – 3,6 га. Місце розташування земельної ділянки: Хмельницька
обл., Хмельницький р-н, смт Чорний Острів, вул. Вокзальна, 1. Правовий режим земельної ділянки – право оренди (договір оренди землі до 09.02.2022).
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 210 535,00 грн. Дата оцінки – 31.05.2016. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
 Назва об’єкта оцінки № 2 (повторний конкурс): двоповерхова будівля їдальні № 13/27 загальною площею 1 386,1 м2 колишнього військового містечка № 13. Балансоутримувач – відділ ЖКГ Ізяславської
райдержадміністрації. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м.
Ізяслав, вул. Військова, 13/27. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на
29.02.2016 – 60 206,00 грн. Кількість земельних ділянок – 1. Розмір земельної ділянки – 0,3500 га. Місце розташування земельної ділянки: Хмельницька
обл., м. Ізяслав, вул. Військова, 13/27. Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.
Дата оцінки – 31.05.2016. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. Особа-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення загальною площею 97,8 м2
(у т. ч. площа загального користування – 24,7 м2) на другому поверсі
адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька
обл., м. Полонне, вул. Л. Українки, 154. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника
конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 29.02.2016 – 207 929,43 грн. Розмір земельної ділянки – 0,03
га. Місце розташування земельної ділянки: Хмельницька обл., м. Полонне,
вул. Л. Українки, 154. Цільове призначення земельної ділянки – землі громадського призначення. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки
1,0 м2 – 330,82 грн. Дата оцінки – 31.05.2016. Строк виконання робіт – до 5
календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – Виконавчий комітет Полонської міської
ради об’єднаної територіальної громади.
 Назва об’єкта оцінки № 4: будівля для зварювальних робіт № 519
загальною площею 118,8 м2. Балансоутримувач – Державне підприємство
МОУ УДТК «Воєнконверс-43». Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький,
вул. Гарнізонна, 16. Мета проведення незалежної оцінки – продовження до-
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говору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на
01.05.2016 – 10 571,07 грн. Розмір земельної ділянки – 18 676,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16. Цільове
призначення земельної ділянки – під виробничу базу. Правовий режим земельної ділянки – право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 7 591 081,00 грн. Дата оцінки – 31.05.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «Світма».
 Назва об’єкта оцінки № 5: гараж площею 28,7 м2. Балансоутримувач –
Старокостянтинівське управління ДКСУ Хмельницької області. Місцезнаход
ження об’єкта: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, пров. Подільський, 6/4.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон
та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки – 189,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, пров. Подільський, 6/4.
Цільове призначення земельної ділянки – землі громадського призначення.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 23 081,68 грн. Дата оцінки –
31.05.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки –
Фермерське господарство «Борисюк Н. С.».
 Назва об’єкта оцінки № 6: приміщення загальною площею 50,1 м2
(у т. ч. площа загального користування – 2,1 м2) в одноповерховій будівлі відділення поштового зв’язку. Балансоутримувач – Хмельницька
дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл.,
Білогірський р-н, смт Ямпіль, вул. Леніна, 52а. Мета проведення незалежної
оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки – 0,12 га. Цільове призначення земельної ділянки – для виробничих
потреб. Дата оцінки – 31.05.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних
днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особаплатник робіт з оцінки – ТОВ «ХОВП-Медтехніка».
 Назва об’єкта оцінки № 7: приміщення площею 95,2 м2 на другому поверсі навчального корпусу № 1. Балансоутримувач – Хмельницький
національний університет. Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький,
вул. Кам’янецька, 112. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки – 19 207,0 м2.
Цільове призначення земельної ділянки – під адміністративно-навчальні
корпуси та гуртожитки. Правовий режим земельної ділянки – акт постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 10 436 510,00 грн. Дата оцінки – 31.05.2016. Строк виконання робіт –
до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «Авто-Олімп».
 Назва об’єкта оцінки № 8: частина горища площею 1,0 м2 в гуртожитку № 1. Балансоутримувач – КПНУ ім. Івана Огієнка. Місцезнаходження
об’єкта: Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, просп. Грушевського,
44. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість будівлі станом на
30.04.2016 – 725 370,00 грн. Розмір земельної ділянки – 8 935,0 м2. Цільове
призначення земельної ділянки – обслуговування приміщень навчальної
бази. Дата оцінки – 31.05.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних
днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особаплатник робіт з оцінки – ПП «Подільські інтелектуальні системи».
 Назва об’єкта оцінки № 9: частина горища площею 1,0 м2 в гуртожитку № 2. Балансоутримувач – КПНУ ім. Івана Огієнка. Місцезнаходження
об’єкта: Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Л. Українки,
52. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість будівлі станом на
30.04.2016 – 465 690,00 грн. Розмір земельної ділянки – 3 631,0 м2. Цільове
призначення земельної ділянки – обслуговування приміщень гуртожитку.
Дата оцінки – 31.05.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – ПП «Подільські інтелектуальні системи».
 Назва об’єкта оцінки № 10: частина технічного поверху площею
1,0 м2 в гуртожитку № 3. Балансоутримувач – КПНУ ім. Івана Огієнка.
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський,
вул. Уральська, 3. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 7956-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість будівлі станом на
30.04.2016 – 3 128 938,00 грн. Розмір земельної ділянки – 8 935,0 м2. Цільове
призначення земельної ділянки – обслуговування приміщень навчальної
бази. Дата оцінки – 31.05.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних
днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особаплатник робіт з оцінки – ПП «Подільські інтелектуальні системи».
 Назва об’єкта оцінки № 11: частина технічного поверху площею
1,0 м2 у гуртожитку № 4. Балансоутримувач – КПНУ ім. Івана Огієнка.
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський,
вул. Драй-Хмари, 42. Мета проведення незалежної оцінки – продовження
договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість будівлі станом на 30.04.2016 – 1 434 487,00 грн. Розмір земельної ділянки – 8 697,0 м2.
Цільове призначення земельної ділянки – обслуговування приміщень гуртожитків. Дата оцінки – 31.05.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних
днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особаплатник робіт з оцінки – ПП «Подільські інтелектуальні системи».
 Назва об’єкта оцінки № 12: частина технічного поверху площею
1,0 м2 в гуртожитку № 5. Балансоутримувач – КПНУ ім. Івана Огієнка. Місце
знаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, просп.

Грушевського, 31 а/1.Мета проведення незалежної оцінки – продовження
договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість будівлі станом на 30.04.2016 – 2 450 761,00 грн. Розмір земельної ділянки – 8 697,0 м2.
Цільове призначення земельної ділянки – обслуговування приміщень гуртожитків. Дата оцінки – 31.05.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних
днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особаплатник робіт з оцінки – ПП «Подільські інтелектуальні системи».
 Назва об’єкта оцінки № 13: частина технічного поверху площею
1,0 м2 в гуртожитку № 6. Балансоутримувач – КПНУ ім. Івана Огієнка.
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський,
просп. Грушевського, 2а. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу:
(0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість будівлі
станом на 30.04.2016 – 391 927,00 грн. Дата оцінки – 31.05.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ПП «Подільські інтелектуальні системи».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою
формою (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів,
що підтверджують право на виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу 1 Положення (за наявності);
інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (абзац
другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення); 3) конкурсна
пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмель
ницький, вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефони для довідок: (0382) 72-0945 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору з кадрової роботи,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи
зі ЗМІ РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) до 3 червня 2016 року
(включно) до 15.30.
Конкурс відбудеться 9 червня 2016 року о 10.00 в РВ ФДМУ
по Хмельницькій області за адресою: 29000, м. Хмельницький,
вул. Соборна, 75.

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: адміністративна будівля площею 670,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: РВ ФДМУ по Чернігівській
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, просп. Миру, 145.
Замовник та платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області
(14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Мета проведення оцінки: визначення
вартості для цілей бухгалтерського обліку. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху
двоповерхової адмінбудівлі площею 34,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Олімпійський навчально-спортивний центр
«Чернігів». Місцезнаходження об’єкта: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 61.
Платник робіт з оцінки – Громадська організація «Чернігівська обласна федерація футболу». Замовник робіт з оцінки – ДП «Олімпійський навчальноспортивний центр «Чернігів» (14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 61). Телефон
замовника конкурсу (0462) 65-12-05.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
23,4 м2 першого поверху двоповерхової будівлі навчального корпусу
№ 20. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Чернігів, просп. Миру, 44. Платник робіт з оцінки – ФОП Клінаєв В. М.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 30,3 м2
першого поверху двоповерхової будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 14029, м. Чернігів, вул. Авіаторів, 19.
Платник робіт з оцінки – ФОП Черних С. В.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 першого поверху чотириповерхової будівлі учбового корпусу № 2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ніжинський
державний університет імені М. Гоголя. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Кропив’янського, 2. Платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «Приватбанк».
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 першого поверху чотириповерхової будівлі учбового корпусу № 2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ніжинський
державний університет імені М. Гоголя. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Кропив’янського, 2. Платник робіт з оцінки – ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 22,1 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі навчального
корпусу № 5. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ніжинський
державний університет імені М. Гоголя.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Кро
пив’янського, 2. Платник робіт з оцінки – УДППЗ «Укрпошта».
 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
3,0 м2 будівлі адміністративно-учбового корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Шевченка, 10. Платник робіт з оцінки – ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 161,0 м2
на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України у Бахмацькому районі Чернігівської області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Соборності, 31. Платник
робіт з оцінки – ФОП Гурковський Ю. Л.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення столярної майстерні площею 101,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державне підприємство «Прилуцьке лісове господарство». Місце
знаходження об’єкта оцінки: 16700, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Леніна,
239. Платник робіт з оцінки – ФОП Прошукало С. І.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
21,2 м2 на другому поверсі двоповерхової частини учбового корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування
України «Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О. Майнової».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Бобровиця,
вул. Чернігівська, 19. Платник робіт з оцінки – ФОП Ярошенко Н. М.
 12. Назва об’єкта оцінки: майстерня з тваринництва (свинарник)
площею 792,8 м2 та склад-майстерня площею 300,7 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний
ліцей Чернігівської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська
обл., Ніжинський р-н, с. Кунашівка, вул. Степова, 14.
Платник робіт з оцінки – ФОП Хомиченко В. А.
 13. Назва об’єкта оцінки: нагульний став № 2, роздільна дамба 1-2
ставів, повеневий водоскид, донний водовипуск роздільної дамби,
водозабірне спорудження, огороджувальна дамба 2-го ставу, повеневий водоскид 2-го ставу, гребля Білошапки-Б. Рудка, перепускне
спорудження, причал нагульного ставу № 2, донний водовипуск ставу
№ 2, рибоуловлювач ставу № 1, нагульний став № 1, скидний канал
ставу № 1, контурна дамба ставу № 1, причал ставу № 1, виросний став
132 га, зимувальний став 6 га. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл.,
Прилуцький р-н, с. Білошапки. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Рибне господарство «Білошапки». 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 у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт зазначається в єдиній одиниці виміру – календарних днях від дати підписання договору про надання послуг з оцінки.
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.
ПІДСУМКИ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
проведеного 25.04.2016, переможцем конкурсу щодо визначення вартості необоротних активів державного підприємства «Об’єднана гірничохімічна компанія» з метою формування статутного капіталу публічного
акціонерного товариства визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ
«Самсон». Строк надання послуг з оцінки – 35 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 150 000,00 грн.
Продовження рубрики на стор. 8
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ВОЛИНСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Волинській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви на оренду
№
з/п
1
2
3
4
5

6

7
8

Назва органу
управління

Балансоутримувач
(код ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)

вартість майна максимально
загальна
за незалежною можливий
мета використання
площа, м2
оцінкою, грн строк оренди
Міністерство фінансів 02311738, Департамент фінансів Волинської обласної державної адміністрації, Частина адміністративного будинку
02311738.1.АААДЕВ633 43025, Волинська обл., м. Луцьк,
17, 1
77 220, 00
2 роки
Розміщення офіса
України
43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Прогресу, 7, тел. (0332) 77-72-01
вул. Прогресу, 7
364 дні
Державна служба
02359662, Головне управління статистики у Волинській області, 43025, Волин- Частина адміністративної будівлі «А-9»
02359662.1.АААДЕЕ767 43025, Волинська обл., м. Луцьк,
5, 28
31 508, 00
2 роки
Розміщення продовольчостатистики України ська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12, тел. (0332) 78-56-70
вул. Шопена, 12
364 дні го лотка
Державна казначей- 37950294, Володимир-Волинське управління Державної казначейської
Частина адміністративної будівлі
37950294.1.АААДЕГ787 44700, Волинська обл.,
120, 4
287 499, 00
2 роки
Торгівля промисловими
ська служба України служби України Волинської області, 44700, Волинська обл., м. Володимирм. Володимир-Волинський,
364 дні товарами, розміщення майВолинський, вул. Ковельська, 35, тел. (03342) 2-15-34
вул. Ковельська, 35
стерні з пошиття гардин
Міністерство освіти 02539985, ДПТНЗ «Камінь-Каширське ВПУ», 44500, Волинська обл., м. Камінь- Частина ґанку громадсько-побутового корпусу
02539985.1.ХДДЦРА014 44500, Волинська обл., м. Ка
5, 0
7 506, 00
2 роки
Встановлення кавового
і науки
Каширський, вул. Воля, 44, тел. (03357) 2-34-75
мінь-Каширський, вул. Воля, 44
364 дні апарата
Державне агентство 25592421, Державне підприємство «Укрриба», 04050, м. Київ, вул. Тургенєв- Гідротехнічні споруди: нагульні ставки № 1, 2, 3, 4; ставки виросні № 5, 6; зимували № 1, 25592421.15.ААЕЖГ609; 44621, Волинська обл., Мане–
1 062 724, 00
2 роки
Для рибогподарської дірибного господар- ська, 82а, тел. (044) 486-07-91
2, 3, 4; нерестові № 1, 2, 3, 4
25592421.15.ААЕЖАГ690; вицький р-н, с. Градиськ
364 дні яльності
ства України
25592421.15.ААЕЖАГ602;
25592421.15.ААЕЖАГ610
Державне агентство 25592421, Державне підприємство «Укрриба», 04050, м. Київ, вул. Тургенєв- Гідротехнічні споруди ставу Угрині, у т. ч: металева решітка на водовипуску, гребля
25592421.15.ААЕЖАГ687 45715, Волинська обл., Горохів–
614 542, 00
2 роки
Для рибогподарської дірибного господар- ська, 82а, тел. (044) 486-07-91
довжиною 177, 0 м, донний водовипуск типу «Монах» № 1, відвідний канал довжиною
ський р-н, с. Угринів
364 дні яльності
ства України
1 400, 0 м (нагульний став № 1); металеві решітки на водонапускній споруді та двох
водовипусках, гребля довжиною 280, 0 м, донний водовипуск типу «Монах» № 3, донний
водовипуск типу «Монах»№ 4, донний водовипуск типу «Монах»№ 2 (на струмку), донний
водовипуск типу «Монах», відвідний канал довжиною 99, 0 м (нагульний став № 2)
Державне агентство 00991503, ДП «Ратнівське лісомисливське господарство», 44100, Волинська Частина нежитлового приміщення колишнього магазину
00991503.5.АААДГА490 44142, Волинська обл., Рат33, 6
60 493, 00
2 роки
Торгівля товарами підаклісових ресурсів
обл., Ратнівський р-н, смт Ратне, вул. Б. Хмельницького, 67, тел. (03366)
нівський р-н, смт Заболоття,
11 місяців цизної групи
України
2-14-50
вул. Заводська, 1
Державне агентство 00991503, ДП «Ратнівське лісомисливське господарство», 44100, Волинська Частина нежитлового приміщення колишнього магазину
00991503.5.АААДГА490 44142, Волинська обл., Рат44, 25
79 667, 00
2 роки
Торгівля продовольчими
лісових ресурсів
обл., Ратнівський р-н, смт Ратне, вул. Б. Хмельницького, 67, тел. (03366)
нівський р-н, смт Заболоття,
11 місяців товарами, крім товарів підУкраїни
2-14-50
вул. Заводська, 1
акцизної групи
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

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

Назва органу
управління

1 Державне агентство
водних ресурсів України
2 Державна пенітенціарна служба України
3 Міністерство освіти
і науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
01033792, Дніпропетровська гідрогеолого-меліоративна експедиція, 52005, Дніпропетровська
обл., Дніпропетровський р-н, смт Ювілейне, вул. Радгоспна, 42, тел.: (056) 374-68-70, 375-68-74
08562967, Дніпродзержинська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у
Дніпропетровській області (№ 34), м. Дніпродзержинськ, вул. Димитрова, 214, тел.. (05692) 2-03-28
02070758, Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний
університет», м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 8, тел. (0562) 47-46-70

№ 41 (957)

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
01033792.2.АААБЕА583 Дніпропетровська обл., Дніпропетровський 100, 0
870 700, 00
2 роки 364 дні
Розміщення офісних приміщень
р-н, смт Ювілейне, вул. Радгоспна, 42
Інформація відсутня м. Дніпродзержинськ, вул. Димитрова, 214
2, 0
17 105, 00
2 роки 11 місяців Розміщення фінансової установи

Нежитлові вбудовані приміщення
Частина нежитлового вбудованого приміщення
Частина холу
02070758.1.ИАШГСР018 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна
Перемоги, 40

3, 0

39 549, 00

1 рік

Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари (кавовий автомат)

⇒

23 травня 2016 року

6
Продовження таблиці
№
з/п

Назва органу
управління

4 Міністерство освіти
і науки України
5 Міністерство освіти
і науки України

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можнайменування
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
39568620, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, 2, тел. (056) Частина нежитлового вбу- 39568620.1.ААААЖЖ173 м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, 2, гур2, 0
31 013, 00
1 рік
Надання побутових послуг населенню (розмі745-55-96
дованого приміщення
тожиток № 3
щення пральні самообслуговування)
02070766, Новомосковський технікум Національної металургійної академії України, м. Новомос- Нежитлові вбудовані при- 02070766.13.РМБЧЧФ941 м. Новомосковськ, вул. Жовтнева, 18
600, 8
2 186 936, 00
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж
ковськ, вул. Жовтнева, 18, тел. (05693) 7-55-74
міщення
товарів підакцизної групи
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення 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 Запорізькій 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
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний
загальна вартість майна за неза- максимально можлинайменування
реєстровий
номер майна
місцезнаходження
мета використання
телефон)
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 00493698, Таврійський державний агротехнологічний уні- Частини стін приміщень коридорів гуртожитку № 3 (літ. А-4), а саме: частина стіни приміщен- 00493698.1.БЕШСНП6308 Запорізька обл., м. Меліто6, 0
12 456, 00
2 роки 364 дні
Розміщення операторів та провайдеі науки України
верситет, 72310, Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. ня ІІІ 1-го поверху (1, 5 м2), частина стіни приміщення ІІ 2-го поверху (1, 5 м2), частина стіни
поль, просп. Б. Хмельницьрів телекомунікацій, які надають поБ. Хмельницького, 18, тел. (0619) 42-06-18
приміщення ІІІ 3-го поверху (1, 5 м2), частина стіни приміщення ІІІ 4-го поверху (1, 5 м2)
кого, 56
слуги з доступу до мережі Інтернет

№
з/п

Назва органу
управління

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

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

Назва органу
Балансоутримувач
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
освіти 02071070, Національний університет «Львівська політехніка», Частина вбудованого нежитлового приміщення
1 Міністерство
і науки України
79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, тел. (380-32) 237-49-93 на першому поверсі навчального корпусу

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
02071010.5.ЦЛЯЮСЕ351 м. Львів, вул. Ку
1, 5
20 300, 00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного автомата, що відльчицької, 2
станом на 29.02.2016
пускає продовольчі товари (кава, снеки)

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

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

Назва органу
управління

1 Міністерство інфраструктури України
2 Міністерство інфраструктури України
3 Державна фіскальна
служба України
4 Державна фіскальна
служба України
5 Міністерство інфраструктури України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
04704790, ДП «Морський торговельний порт «Южний», 65481, м. Южне
Одеської обл., тел.: (048) 750-72-54
01125666, ДП «Одеський морський торговельний порт», 65026, м. Одеса,
Митна площа, 1, тел. (048) 729-47-00
39441717, Одеська митниця Державної фіскальної служби, 65078, м. Одеса,
вул. Гайдара, 21а, тел. (048) 734-28-00
39441717, Одеська митниця Державної фіскальної служби, 65078, м. Одеса,
вул. Гайдара, 21а, тел. (048) 734-28-00
01125614, Державна судноплавна компанія «Чорноморське морське пароплавство», 65026, м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 1, тел. (0482) 34-80-29

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн.
вий строк оренди
Облаштований майданчик на відкритій складській пло- 04704790.1.ФМКЦХЕ074 Одеська обл., м. Южне,
15, 0
29 300, 00
1 рік
щадці причалу № 9ВРР-2
вул. Берегова, 13
Нерухоме майно 3-го прольоту корпусного цеху
–
м. Одеса, вул. М.
1 100, 0
4 599 000, 00
1 рік
Гефта, 3
Асфальтове покриття в пункті пропуску через держав–
Одеська обл., Розділь25, 0
26 980, 00
10 років
ний кордон «Кучурган-Первомайськ»
нянський р-н, с. Кучурган
Асфальтове покриття в пункті пропуску через держав–
Одеська обл., м. Рені,
25, 0
28 305, 00
10 років
ний кордон «Рені-Джурджулешть» (автомобільний)
вул. Дорога Дружби, 20
Нежитлові приміщення № 4, 5 окремо стоячої однопо–
м. Одеса, вул. Примор58, 6
225 255, 00
1 рік
верхової будівлі літ. «Г»
ська, 3
найменування

мета використання
Інше використання нерухомого майна
Розміщення складу
Розміщення митно-брокерської контори
Розміщення митно-брокерської контори
Побутове обслуговування населення (надання послуг
з газифікації за індивідуальним замовленням)

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

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

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти і 02548593, Черкаський державний бізнес-коледж, вул. В. Чорновола, 243,
науки України
м. Черкаси, тел. (0472) 64-10-11

найменування

Частина приміщень на другому та п’ятому поверхах
гуртожитку
2 Державна пенітенці- 08564877, Старобабанівська виправна колонія управління державної пенітен- Частина нежитлового приарна служба України ціарної служби України в Черкаській області (№ 92) с. Старі Бабани, Уманміщення
ський р-н, Черкаська обл., тел.(04744) 3-97-17

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
02548593.1.ЮОВНОЛ003 вул. В. Чорновола, 243,
2, 0
7 320, 00
2 роки 11 місяців Розміщення: об’єктів телекомунікацій; обладнання для доступу до мережі
м. Черкаси
Інтернет

реєстровий номер майна

місцезнаходження

–

вул. Шевченка, с. Старі
Бабани, Уманський р-н,
Черкаська обл.

122, 1

72 600, 00

2 роки 364 дні

Розміщення: торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів; торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної
групи; торговельного об’єкта з продажу алкогольних та тютюнових виробів

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

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернігівській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
1 Міністерство вну08734598, Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ Нежитлові приміщення на першому потрішніх справ України України по Чернігівській області», 14029, м. Чернігів, просп. Миру, 217, тел. (04622) 5-39-39
версі будівлі лікарні (з поліклінікою)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
–
м. Чернігів, просп.
32, 96
122 075, 06
2 роки 364 дні
Розміщення благоМиру, 217
дійної організації

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

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

Назва органу управління

1 Міністерство аграрної політики
та продовольства України
2 Державний комітет телебачення
і радіомовлення України
3 Міністерство освіти і науки
України
4 Міністерство інфраструктури
України
5 Міністерство інформаційної політики України
6 Міністерство освіти і науки
України
7 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
8 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому
нального господарства України

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
місцезнаходження об’єкта загальна вартість майна за неоренди
площа, м2 залежною оцінкою, грн
38516592, Державне підприємство «Спецагро», 01001, м. Київ, Нерухоме майно – нежитлові приміщення
38516592.1.МШИМУЕ1134 01001, м. Київ, вул. Бориса 461,8
9 110 400,00
вул. Хрещатик, 24, тел. (044) 279-60-44
Грінченка, 1
станом на 29.02.2016
00013936, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Нерухоме майно – частина даху та технічного поверху 00013936.1.АААГВА824 01001, м. Київ, вул. Про14,0
489 073,00
01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2, тел. 239-63-89, факс 279-44-50
різна, 2
станом на 31.01.2016
02214171, Київський Національний університет театру, кіно і те- Частина нежитлового приміщення в вестибулі на–
м. Київ, вул. Щорса, 18
3,6
49 800,00
лебачення імені І. К. Карпенка-Карого, 01054, м. Київ, вул. Ярос- вчального корпусу університету літ. «З»
станом на 29.02.2016
лавів Вал, 40, тел. (044) 272-33-39
33148732, 195 центральна база Державної спеціальної служби
Нерухоме майно – нежитлові приміщення коваль33148732.54.ТШЛЛДВ338 02094, м. Київ, вул. Магні578,0
3 833 000,00
транспорту, 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 5
ського цеху
тогорська, 5
станом на 29.02.2016
00015332, Українське національне інформаційне агентство
Нерухоме майно – нежитлові приміщення
00015332.1.ВКПТДС011 01001, м. Київ, вул. Богда32,33
689 420,00
«Укрінформ», 01001, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 8/16
на Хмельницького, 8/16
станом на 29.02.2016
05536751, Державний навчальний заклад «Центр професійної
Частина нежитлового приміщення на першому поверсі 05536751.70. ЧСУМНЯ068 м. Київ, вул. Нижній Вал, 37 164,6
2 181 650,00
освіти технологій та дизайну м. Києва», 04073, м. Київ, пров.
навчально-виробничого корпусу
станом на 29.02.2016
Куренівський, 4, тел. (044) 468-42-33
37508596, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення
37508596.2.ЮМЦУПР102 м. Київ, бульв. Дружби на1,4
16 500,00
вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044) 153-93-94 вхідної групи на першому поверсі адміністративної будівлі
родів, 28
станом на 29.02.2016
38488780, Державне підприємство «Український інститут
Нерухоме майно – вбудовані приміщення на шостому
–
м. Київ, бульв. Лесі Укра192,8
3 043 275,00
інженерно-технічних розвідувань для будівництва» ДП «УКРІІНТР», поверсі
їнки, 26
станом на 29.02.2016
бульв. Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133, тел. (044) 285-61-75
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

максимально можмета використання
ливий строк оренди
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
2 роки 11 місяців Розміщення антен та обладнання оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі
1 рік

Розміщення виробничого приміщення пластмасових
виробів
Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності
2 роки 11 місяців Розміщення швейного виробництва
1 рік

1 рік

Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює
проектно-конструкторські роботи

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
Інформація регіональних відділень ФДМУ

Львівська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення загальною площею
7,9 м2 на другому поверсі навчального корпусу № 4 за адресою: м. Львів,
вул. Митрополита Андрея, 5.
Об’єкт оренди перебуває на балансі НУ «Львівська політехніка».
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу:
Умова 1. Використання орендованого майна: розміщення торговельного
об’єкта з продажу непродовольчих товарів (канцтоварів).
Умова 2. Початковий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – січень 2016 року становить 1 863,00 грн без ПДВ, виходячи із вартості
майна – 124 200,00 грн без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна
станом на 31.01.2016.
Умова 3. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди – січень 2016 року.
Умова 4. Об’єкт оренди не підлягає приватизації.
Умова 5. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
Умова 6. Строк оренди – 2 роки 364 дні.
Умова 7. Укладення договору страхування орендованого майна.
Умова 8. Укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, плати податку на землю та надання комунальних послуг орендарю.

23 травня 2016 року

Умова 9. Оплата платником коштів за виготовлення звіту про незалежну оцінку
згідно з умовами договору на проведення оцінки майна № 76/16 від 25.03.2016. У
випадку якщо ініціатор укладення договору оренди державного майна не став переможцем конкурсу – компенсація платнику (ініціатору укладення договору) витрат переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від дати укладення договору оренди (за
умови надання підтвердних документів).
Конкурс буде проведено в РВ ФДМУ по Львівській області (79000,
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, каб. 8) о 10.00 на 21-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Кінцевий термін приймання заяв та інших документів, що визначені п. 7 Порядку
проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (далі – Порядок), за 3 (три)
робочих дні до дати проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі в конкурсі учасники конкурсу подають на розгляд комісії:
заяву про участь у конкурсі (в якій учасники повідомляють про засоби зв’язку з
ними), пропозиції щодо виконаня умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 7 Порядку, а саме:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію звіту про фінансові
результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від учасника конкурсу про те, що стосовно нього не
порушено справу про банкрутство;
б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність; завірену
належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію де-

кларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи –
платника єдиного податку.
Конкурсні пропозиції та інші документи, пропозиції щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу) подаються в окремому конверті з написом
«На конкурс» з відбитком печатки учасника конкурсу.
Заяви приймаються у РВ ФДМУ по Львівській області за адресою: 79000,
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, каб. 5 у робочі дні: понеділок – четвер з 9.00 до
18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного майна РВ
ФДМУ по Львівській області (каб. 25) або за тел. (032) 261-62-04.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: гідротехнічні споруди Борсуки
№ 1 (реєстровий № 25592421.71.ААЕЖАЖ456, інвентарний № 0044), гідротехнічні споруди Борсуки № 2 (реєстровий № 25592421.71.ААЕЖАЖ457, інвентарний № 0045), шлюзи (реєстровий № 25592421.71.ААЕЖАЖ490, інвентарний
№ 0078), гідротехнічні споруди Передмірка № 1 (реєстровий № 25592421.71.
ААЕЖАЖ474, інвентарний № 0128), водопадаючий канал (реєстровий
№ 25592421.71.ААЕЖАЖ397, інвентарний № 0181), які експлуатуються в каскаді
з Борсуківськими водоймами, які розташовані на території Борщівської сільської
ради, та з Передмірківською водоймою, яка знаходиться на території Снігурівської
сільської ради Лановецького району Тернопільської області.
Вартість об’єкта згідно з висновком про вартість майна на 31.12.2015 становить 2 947 420,00 грн без ПДВ.
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Орган управління: Державне агентство рибного господарства України.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Укрриба», ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ 00994006. Юридична адреса: вул. Тургенівська, 82а, м. Київ, 04050.
Основні умови конкурсу:
1. Мета передачі в оренду нерухомого майна, що належить до державної власності: гідротехнічних споруд Борсуки № 1 (реєстровий № 25592421.71.
ААЕЖАЖ456, інвентарний № 0044), гідротехнічних споруд Борсуки № 2 (реєстровий № 25592421.71.ААЕЖАЖ457, інвентарний № 0045), шлюзів (реєстровий № 25592421.71.ААЕЖАЖ490, інвентарний № 0078), гідротехнічних споруд
Передмірка № 1 (реєстровий № 25592421.71.ААЕЖАЖ474, інвентарний № 0128),
водопадаючого каналу (реєстровий № 25592421.71.ААЕЖАЖ397, інвентарний
№ 0181) – ведення прісноводного рибництва (аквакультури).
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за базовий
місяць оренди – березень 2016 року, яка без урахування ПДВ становить
24 930,60 грн при орендній ставці 10 %. У подальшому орендна плата підлягає
коригуванню на щомісячні індекси інфляції. На період 2016 року орендна плата не
підлягає коригуваннню на щомісячні індекси інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про державний бюджет України на
2016 рік» № 928-VIII від 25.12.2015.
3. Ефективне цільове використання орендованого майна відповідно до мети
використання, визначеної умовами конкурсу.
4. Строк оренди – 2 роки 11 місяців з можливістю продовження строку відповідно до вимог чинного законодавства на момент закінчення дії договору і належного виконання орендарем всіх обов’язків за договором оренди (строк оренди
погоджено з органом управління).
5. Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати з урахуванням індексу інфляції (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним).
6. Обов’язкова сплата завдатку у розмірі тримісячної орендної плати. Розмір
завдатку включає суму сплаченого гарантійного внеску (застави, сплаченої для
участі в конкурсі) та різницю між тримісячною, встановленою за результатами
конкурсу, орендною платою і гарантійним внеском, яка підлягає сплаті протягом
5 (п’яти) банківських днів з дати укладення договору.
7. Страхування орендованого майна на повну його вартість, визначену згідно
зі звітом про вартість майна, протягом місяця з дати укладення договору оренди
на весь строк дії договору оренди.
8. Об’єкт оренди не підлягає приватизації, викупу орендарем та передачі в суб
оренду, забороняється перехід права власності на орендоване майно до третіх осіб.
9. Зобов’язання орендаря щодо дотримання належних екологічних умов експлуатації об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримувати
майно в належному стані не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду.
10. Дотримання правил охорони праці та техніки безпеки.
11. Зобов’язання орендаря погоджувати з орендодавцем, балансоутримувачем та органом, уповноваженим управляти державним майном, здійснення
невід’ємних поліпшень орендованого майна, внесення змін до складу орендованого майна, проведення його реконструкції тощо, що зумовлює підвищення його
вартості за власний рахунок.
12. У разі потреби, проводити поточний, капітальний та інші види ремонту
об’єкта оренди за власний рахунок орендаря. Поліпшення орендованого майна,
здійсненні орендарем за власний рахунок, які можна відокремити від орендованого майна, не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю орендаря. Поліпшення
орендованого майна, які неможливо відокремити від орендованого майна без заподіяння йому шкоди (невід’ємні поліпшення), у разі припинення або розірвання
договору оренди компенсації не підлягають і є власністю держави.
13. Зобов’язання орендаря у разі погіршення стану або втрати (повної або
часткової) орендованого майна з вини орендаря відновити майно або відшкодувати збитки балансоутримувачу у разі неможливості його відновлення.
14. Наявність у претендента позитивного досвіду використання цього або подібного майна для ведення рибного господарства з додержанням правил технічної
експлуатації гідротехнічних споруд рибоводних господарств не менш ніж 3 роки з
наданням документального підтвердження здійснення такої діяльності (копії звітів
за формою № 1-А риба (річна) «Виробництво промислової аквакультури»).
15. Наявність у претендента відповідного КВЕД щодо рибогосподарського
виду діяльності.
16. Наявність у штаті спеціаліста з риборозведення або найманого працівника
(для фізичних осіб – підприємців).
17. Проведення щорічних протиповеневих заходів та додержання правил технічної експлуатації гідротехнічних споруд рибоводних господарств.
18. Розроблення виробничої програми використання державного майна з дотриманням рибопродуктивності відповідно до встановлених зон аквакультури.
19. Подання необхідної статистичної та галузевої звітності.
20. Відшкодування переможцем конкурсу витрат замовнику на проведення оцінки
об’єкта оренди протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати укладення договору оренди.
21. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на публікацію оголошення
про конкурс у засобах масової інформації протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати
укладення договору оренди.
22. Відшкодування переможцем конкурсу протягом місяця з дати укладення договору оренди витрат, пов’язаних з виготовленням паспортів рибогосподарських
технологічних водойм (Борсуки № 1, Борсуки № 2, Предмірка № 1).
23. На вимогу орендодавця та балансоутримувача надавати їм необхідну інформацію щодо об’єкта оренди та забезпечувати умови для здійснення контрольних заходів виконанням орендарем умов договору.
24. Протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди укласти з балансоутримувачем договір про відшкодування експлуатаційних витрат балансоутримувача та інших витрат, пов’язаних з виконанням умов договору оренди.
25 Орендарю забезпечити доступ до об’єктів оренди орендодавцю спільно з
балансоутримувачем для проводення систематичних обстежень державного нерухомого майна (об’єкта оренди) з метою встановлення його стану та цільового
використання.
26. Фізичні та юридичні особи, які бажають взяти участь у конкурсі, повинні сплатити гарантійний внесок (заставу) у розмірі 70 % тримісячної стартової орендної
плати та надати до регіонального відділення підтвердні документи про його сплату
разом з іншими документами, необхідними для участі в конкурсі. Застава має бути
перерахована на рахунок № 35217021011911 у банк ДКСУ м. Києва, МФО 820172,
одержувач – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372, призначення платежу: гарантійний внесок (застава) за участь у конкурсі з оренди.
27. При укладенні договору оренди з переможцем конкурсу сума застави зараховується йому як виконання зобов’язання за договором оренди (складова завдатку). Особам, які не стали переможцем конкурсу, сума застави підлягає поверненню у 30-денний термін з дати затвердження результатів конкурсу на рахунки,
вказані учасниками конкурсу.
28. Неукладення переможцем конкурсу договору оренди протягом 20 днів з
моменту затвердження його результатів розцінюється орендодавцем як відмова
від його укладення, і гарантійний внесок (застава) поверненню не підлягає, а перераховується до державного бюджету.
29. Перед поданням документів на участь у конкурсі претенденту в обов’язковому
порядку необхідно ознайомитися з об’єктом оренди та умовами його експлуатації та
разом з іншими документами, необхідними для участі в конкурсі, та надати інформацію регіональному відділенню про ознайомлення з об’єктом.
Крім цього, відповідно до вимог п. 4 статті 13 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» в інформації повідомити про особливості об’єкта
оренди: земельні ділянки під об’єктами оренди перебувають в оренді до 12.05.2021,
водний об’єкт перебуває в оренді до 2036 року, наявний дозвіл на спеціальне водокористування водними об’єктами Борсуки № 1, Борсуки № 2 діє до 20.05.2017,
Передмірка № 1 – до 10.06.2017.
Питання користування земельними ділянками під об’єктами оренди, водними
об’єктами, а також отримання дозволу на спеціальне водокористування переможець конкурсу вирішує самостійно після укладення договору оренди відповідно
до вимог чинного законодавства.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної
плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 21-й календарний
день починаючи з дня, наступного за днем публікації цієї інформації у газеті
«Відомості приватизації», в приміщенні РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, тел. (0352) 52-36-38.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії
такі матеріали:
заяву про участь в конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу
в день проведення конкурсу; проект договору оренди об’єкта, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); інформацію про засоби зв’язку з
ним та документи, які 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», зареєстрованим у Мін’юсті
01.03.2013 за № 346/22878 (із змінами);
відомості про претендента відповідно до вимог п. 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 31.08.2011 за № 906, а саме:
а) для учасників конкурсу, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії
установчих документів; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської за-

боргованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього
не порушено справу про банкрутство;
б) для фізичних осіб: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Пропозиції (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) та інші документи
подаються у конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.
Документи, що подаються на конкурс, мають бути належним чином оформлені. Помарки і виправлення в них не допускаються.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів – за 3 робочих дні до
дати проведення конкурсу до 16.00.
Отримати додаткову інформацію можна у РВ ФДМУ по Тернопільській області
(каб. 701), тел. (0352) 52-36-38 за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11.
Заяви для участі у конкурсі приймаються за цією ж адресою (каб. 603-604).

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – нежитлові приміщення на 3-му поверсі будівлі корпусу № 6 загальною площею
912,2 м2 (р/н 22928085.1.АААДДЛ712), що перебуває на балансі ДП «Національний
центр Олександра Довженка».
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.11.2015 становить 9 183 000,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство культури України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України
«Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – грудень 2015 р. становить без
урахування ПДВ 52 622,88 грн; мета використання: проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі
встановленою на торгах – є початковою орендною платою; ефективне використання
об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди;
строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права
власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку,
передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати
орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної
безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання
договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за
оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі
запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу
Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця
з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в
рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю;
протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на
суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на
користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного
доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та
орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця
проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого
боку проект договору оренди; п’ятдесятивідсоткова участь орендаря у вартості проведення ремонтних робіт зон спільного користування орендаря та балансоутримувача
протягом шести місяців після укладення договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 10 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те,
що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди;
довідку або рекомендаційний лист про наявність досвіду у претендента щодо
організації культурних заходів. Ознайомлення на Інтернет ресурсі http://www.
dovzhenkocentre.org/ (Документ – «Стратегія») зі стратегією розвитку балансоутримувача;
друковану версію стратегії розвитку балансоутримувача з відміткою претендента про ознайомлення.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032,
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву (в конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (для фізичних осіб за наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий
місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв.до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 12.20 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про підсумки конкурсу
на право укладення договору оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 11.05.2016
За результатами засідань конкурсної комісії прийнято рішення про укладення РВ
ФДМУ по Миколаївській області договорів оренди державного нерухомого майна:
гідротехнічних споруд рибогосподарської технологічної водойми за адресою:
с. Центральне, с. Шмідтове, Снігурівський р-н, Миколаївська обл., що перебувають
на балансі Державного підприємства «Укрриба», з єдиним заявником – фізичною
особою – підприємцем Кравченком В. М.;
гідротехнічних споруд рибогосподарської технологічної водойми за адресою:
с. Знам’янка, Снігурівський р-н, Миколаївська обл., що перебувають на балансі
Державного підприємства «Укрриба», з єдиним заявником – юридичною особою –
Фермерським господарством «Жемчужина».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсу
на право укладення договору оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 16.05.2016
За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону на право укладення договору оренди нерухомого державного майна, що обліковується балансі Спеціалізованого
Одеського санаторію «Салют», а саме: споруда мийки (інв. № 10310003, реєстровий № 24539732.1.ЛАМРТТ120) загальною площею 89,78 м2 за адресою: м. Одеса,
вул. Піонерська, 28 конкурсною комісією прийнято рішення визнати переможцем
конкурсу учасника, який запропонував найвищу орендну плату, фізичну особу – підприємця Оніщенко Інну Вікторівну.

Продаж пакетів акцій на фондовій біржі
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 286-34-30

Код за ЄДРПОУ та
назва підприємства

Власник

Назва біржі,
через яку відбувався продаж

Дата про- Кількість придба- Загальна вартість
дажу
них акцій, шт. придбаних акцій, грн

1 00235814, ПАТ «ГІДРОСИЛА МЗТГ» ПрАТ «ГІДРОСИЛА ГРУП»

ПАТ Фондова біржа «Перспектива», м. Київ

20.04.2016

519727

58 261,40

2 00699224, ПАТ «ЗАПОРІЗЬКЕ
ОБЛПЛЕМПІДПРИЄМСТВО»

ПАТ Східно-Європейська фондова 21.04.2016
біржа, м. Київ

7603201

190 080,03

ПП ЗАПОРІЗЬКЕ ЕКСПЕРТНЕ
АГЕНТСТВО «УКРКОНСАЛТ»

№ 41 (957)

(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Львова про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Львова,
адреса: 79007, м. Львів, вул. Батуринська, 2.
 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: технічний майданчик (позначено № 2) площею 2 800,00 м2 на території військового містечка № 209
за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 93.
Цільове використання: під розміщення стоянки для автомобілів (2 000,0 м2), розміщення торговельного об’єкта з продажу автотоварів (800,0 м2).
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – лютий
2016 р., визначений відповідно до чинного законодавства України, становить
23 633,04 грн на місяць (без ПДВ). У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на індекс інфляції згідно з вимогами чинного законодавства України.
 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: технічний майданчик з двох
частин (позначено № 1 та № 2) площею 5 000,00 м2 на території військового
містечка № 48 за адресою: м. Львів, вул. Миколайчука, 14-16.
Цільове використання: під розміщення стоянки для автомобілів (3 300,0 м2), розміщення торговельного об’єкта з продажу автотоварів (1 700,0 м2).
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – лютий
2016 р., визначений відповідно до чинного законодавства України, становить
42 091,17 грн на місяць (без ПДВ). У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на індекс інфляції згідно з вимогами чинного законодавства України.
 3. Назва об’єкта та його місцезнаходження: технічний майданчик площею
7 200,00 м2 на території військового містечка № 209 за адресою: м. Львів,
вул. Стрийська, 91.
Цільове використання: під розміщення стоянки для автомобілів (4 800,0 м2), розміщення торговельного об’єкта з продажу автотоварів (2 400,0 м2).
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – лютий
2016 р., визначений відповідно до чинного законодавства України, становить
60 163,74 грн на місяць (без ПДВ). У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на індекс інфляції згідно з вимогами чинного законодавства України.
 4. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення в будівлі № 40 (солдатської чайної) площею 180,6 м2 військового містечка № 4
за адресою: м. Львів, вул. Мечнікова,16а.
Цільове використання: під розміщення їдалень, буфетів, що не здійснюють
продаж товарів підакцизної групи.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – березень 2016 р., визначений відповідно до чинного законодавства України, становить 1 413,17 грн на місяць (без ПДВ). У подальшому орендна плата підлягає
щомісячному корегуванню на індекс інфляції згідно з вимогами чинного законодавства України.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єктів:
1. Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
2. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно з орендною
платою, визначеною за базовий місяць оренди, але не нижчий, ніж на аналогічних
об’єктах інших форм власності.
3. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за
прилеглу територію.
4. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання незалежної оцінки
майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу.
5. Виконання поточного та капітального ремонту орендованого майна за рахунок орендаря без компенсації витрат на здійснення.
6. Зобов’язання не зберігати і не використовувати на/в орендованому майні
токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і матеріали, забезпечити
протипожежну безпеку об’єкта оренди.
7. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними
організаціями.
8. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримувати майно в належному
стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду.
9. Зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту довкілля з метою
дотримання екологічних норм експлуатації приміщення.
10. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати внесенням
завдатку у розмірі, не меншому, ніж місячна орендна плата, який вноситься протягом 10 днів з моменту підписання договору оренди в рахунок плати за останній
місяць оренди.
11. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орендоване майно.
12. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу. Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 5 календарних днів до дати проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день після публікації цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в приміщенні економістів з орендних відносин КЕВ м. Львова. Телефон для довідок (0322)
55-74-80.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
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», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.03.2013 за № 346/22878, а саме:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; звiт про фiнансовi результати учасника конкурсу з урахуванням
дебіторської i кредиторської заборгованості; довiдку вiд учасника конкурсу про
те, що щодо нього не порушено справу про банкрутство;
б) для учасникiв, якi є фiзичними особами: копiю документа, що посвiдчує особу
учасника конкурсу, або належним чином оформлену довiренiсть, видану представнику фiзичноi особи; посвідчену нотаріусом копію свідоцтва про реєстрацію фізичноi
особи як суб’єкта пiдприємницькоiї дiяльностi; витяг з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; декларацiю про доходи або завiрену
в установленному порядку копiю звiту суб’єкта малого пiдприємництва – фiзичної
особи – платника єдиного податку;
в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди – зобов’язання
(пропозицiї) щодо виконання умов конкурсу та забезпечення виконання
зобов’язання щодо сплати орендної плати (завдатку), додатковi пропозицii до договору оренди; повiдомлення про засоби зв’язку з учасником конкурсу.
ІНФОРМАЦІЯ
Яворівської КЕЧ району про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕЧ м. Яворова,
адреса: 81000, Львівська обл., м. Яворів, вул. Львівська, 19.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлова будівля № 9 військового містечка № 48 загальною площею 283,8 м2 за адресою: Львівська обл.,
Яворівський р-н, смт Івано-Франкове, вул. Яворівська, 29.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства України, становить 2 553,18 грн на місяць (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
використання нежитлової будівлі під розміщення виробництва піддонів; найбільший розмір орендної плати порівняно з орендною платою, визначеною за базовий місяць, але не нижчий, ніж на аналогічних об’єктах інших форм власності;
компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу; виконання
поточного та капітального ремонту орендованого майна за рахунок орендаря без
компенсації витрат на здійснення, зобов’язання не зберігати і не використовувати
в орендованому приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і матеріали, забезпечити протипожежну безпеку об’єкта оренди; зобов’язання
встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; зобов’язання
щодо дотримання належний умов експлуатації об’єкта оренди, запобігання його
пошкодженню та псуванню; утримувати майно в належному стані, не гіршому, ніж
на момент передачі його в оренду; зобов’язання виконувати всі необхідні заходи
для захисту довкілля з метою дотримання екологічних норм експлуатації приміщень; забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати внесенням
завдатку у розмірі, не меншому, ніж місячна орендна плата, який вносить протягом
10 днів з моменту підписання договору оренди в рахунок плати за останній місяць
оренди; заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орендоване майно; мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих
документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на
базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди, а також
найкращі умови подальшої експлуатації об’єкта оренди.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20
календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Телефон для довідок: (03259) 21-11-40, факс 2-11-30.

Продаж пакетів акцій на відкритому
грошовому регіональному аукціоні
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-32-80

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу пакетів акцій акціонерних товариств на фондових біржах
№
з/п

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу акцій акціонерних товариств на відкритих
грошових регіональних аукціонах 28.04.2016
№
Дата про- Кількість придбаНазва ВАТ
Покупець Організатор аукціону
з/п
дажу
них акцій, шт.
1 5748890 ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДІАЛЬНО-СВЕРДЛИЛЬНИХ
–
РВ ФДМУ по Одеській 28.04.2016
0
ВЕРСТАТІВ»
області

Загальна вартість придбаних акцій, грн
00.00

23 травня 2016 року
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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. Початок рубрики на стор. 3 – 5

Підсумки
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 25. 02.2016
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної
вартості для розрахунку орендної плати.
1. Тверде покриття на території ЦЗС загальною площею 203,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Переможець – суб’єкт оціночної діяльності –
ФОП Чебаков О. І.; вартість – 3 000,00 грн; строк виконання робіт (день) – 4.
2. Частина нежитлових приміщень загальною площею 15,0 м2 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби у Києво-Святошинському
районі Київської області. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Чебаков О. І.; вартість – 2 900,00 грн; строк виконання робіт (день) – 4.
3. Частина замощення виробничої бази площею 1 500,0 м2 та ремонтномеханічна майстерня площею 510,0 м2 за адресою: Київська обл., Вишгородський
р-н, с. Пірнове, вул. Київська, 1, що перебувають на балансі ДП «Вищедубечанське
лісове господарство». Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Чебаков О. І.; вартість – 4 000,00 грн; строк виконання робіт (день) – 4.
4. Гідроспоруди 18 ставків (гідроспоруди з інв. № 201, 202, 203, 204, 205, 206,
207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 684, 685, 686), що перебувають на балансі ДП «Укрриба», за адресою: Київська обл., Ставищенський р-н, смт Ставище,
с. Антонівка та с. Розкішна. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності –ФОП Кравцов О. І.; вартість – 9 000,00 грн; строк виконання робіт (день) – 4.
5. Нежитлові приміщення № 34, 35 збірно-щитового будинку (будівлі ІТК) загальною площею 24,1 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний
аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «Українські інноваційні
консультанти»; вартість – 3 300,00 грн; строк виконання робіт (день) – 4.
6. Нежитлове приміщення на першому поверсі двоповерхової цегляної адмінбудівлі загальною площею 120,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Кагарлик,
вул. К. Маркса, 16, що перебуває на балансі Управління Державного казначейства в Кагарлицькому районі. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ
«Аналітично-консалтінговий центр «Епрайзер»; вартість – 3 200,00 грн; строк виконання робіт (день) – 5.
7. Нежитлові приміщення будівлі АОПП Бориспіль загальною площею 84,0 м2
за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Аеропортівська, 3,
що перебувають на балансі Дирекції оброблення та перевезення пошти УДППЗ
«Укрпошта». Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Чебаков О. І.; вартість – 3 200,00 грн; строк виконання робіт (день) – 4.
8. Нежитлові приміщення № 8, 12 автозаправної станції на 500 автомобілів
(інв. 3122) загальною площею 23,5 м2, частина бетонованого майданчика площею
560,0 м2, резервуар сталевий типу РГС горизонтальний підземний (інв. № 82210)
об’ємом 25,0 м3, резервуар сталевий типу РГС горизонтальний підземний (інв.
№ 82211) об’ємом 25,0 м3, резервуар сталевий типу РГС горизонтальний підземний
(інв. № 82212) об’ємом 25 м3 за адресою: Київська обл., м. Славутич, вул. Військових
будівельників, 3, що перебувають на балансі ДП «Управління забезпечення функціонування об’єктів Чорнобильської АЕС». Переможець – суб’єкт оціночної діяльності –
ФОП Чебаков О. І.; вартість – 5 000,00 грн; строк виконання робіт (день) – 4.
9. Приміщення № 20 площею 15,2 м2 та приміщення № 19 і 21 площею 7,8 м2
за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, 13, що перебувають на
балансі Управління Державної казначейської служби України у Вишгородському
районі Київської області. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Чебаков О. І.; вартість – 3 200,00 грн; строк виконання робіт (день) – 4.
10. Частина нежитлового приміщення на першому поверсі пасажирського
термінала «D» загальною площею 8,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль». Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Чебаков О. І.; вартість – 3 000,00 грн; строк виконання робіт (день) – 4.
11. Частина нежитлового приміщення на першому поверсі пасажирського
термінала «D» загальною площею 1,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль». Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Чебаков О. І.; вартість – 3 000,00 грн; строк виконання робіт (день) – 4.
12. Частина нежитлового приміщеня на 3-му поверсі пасажирського термінала
«D» загальною площею 1,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль». Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Чебаков О. І.; вартість – 3 000,00 грн; строк виконання робіт (день) – 4.
13. Частина нежитлового приміщення на першому поверсі пасажирського
термінала «D» загальною площею 8,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль». Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Чебаков О. І.; вартість – 3 000,00 грн; строк виконання робіт (день) – 4.
14. Частина нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м2 за адресою:
Київська обл., Миронівський р-н, с. Маслівка, вул. Незалежності, 66, що перебуває
на балансі Маслівського аграрного технікуму ім. П. Х. Гаркавого Білоцерківського
національного аграрного університету. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «Українські інноваційні консультанти»; вартість – 3 000,00 грн; строк
виконання робіт (день) – 4.
15. Нежитлове приміщення загальною площею 36,2 м2 за адресою: Київська
обл., смт Згурівка, вул. Українська, 13, що перебуває на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта». Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Чебаков О. І.; вартість – 3 400,00 грн; строк виконання робіт (день) – 4.
16. Нежитлове приміщення загальною площею 35,0 м2 за адресою: Київська
обл., Володарський р-н, смт Володарка, вул. Кооперативна, 4, що перебуває на
балансі Київської обласної дирекції Білоцерківського міжрайонного відділу УДСО
при ГУ МВС України в Київській області. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності –
ФОП Чебаков О. І.; вартість – 3 400,00 грн; строк виконання робіт (день) – 4.
17. Частина даху будівлі термінала «В» загальною площею 18,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Переможець – суб’єкт
оціночної діяльності – ТОВ «Консалтінг-центр»; вартість – 3 450,00 грн; строк виконання робіт (день) – 4.
18. Нежитлове приміщення № 13 загальною площею 15,6 м2 за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Переможець – суб’єкт оціночної діяльності –
ФОП Чебаков О. І.; вартість – 3 100,00 грн; строк виконання робіт (день) – 4.
19. Частина перону залізничної станції «Яготин»» загальною площею 6,0 м2 за
адресою: Київська обл., м. Тетерів, станція «Тетерів», що перебуває на балансі Київського будівельно-монтажного експлуатаційного управління № 1 ДТГО «ПівденноЗахідна залізниця». В інформації РВ ФДМУ по Київській області про проведення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що опублікована в додатку до
«Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості
приватизації» від 08.02.2016 № 11 (927), в назві об’єкта оренди № 19 замість слів
«залізнична станція «Тетерів» було зазначено «залізнична станція «Яготин», у зв’язку
з чим об’єкт був знятий з конкурсу.
20. Нежитлове приміщення автостанції «Яготин» загальною площею 28,6 кв. за
адресою: Київська обл., м. Яготин, вул. Вокзальна, 17, що перебуває на балансі ДП
«Київпассервіс». Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Чебаков О. І.;
вартість – 3 000,00 грн; строк виконання робіт (день) – 4.
21. Складські приміщення загальною площею 346,75 м2 за адресою: Київська
обл., м. Обухів, вул. Каштанова, 66а, що перебувають на балансі ДП «Укрвакцина».
Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Чебаков О. І.; вартість – 3 300,00
грн; строк виконання робіт (день) – 4.
22. Приміщення № 7 на першому поверсі пасажирського термінала «D» загальною площею 3,6 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «Аналітично-консалтінговий центр
«Епрайзер»; вартість – 3 200,00 грн; строк виконання робіт (день) – 5.
23. Частини приміщень № 118, 121, 122, 123 на першому поверсі будівлі з
прибудовою ресторану (інв. № 2004) загальною площею 22,2 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на
балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Переможець – суб’єкт оціночної
діяльності – ФОП Кравцова Людмила Ігорівна; вартість – 3 500,00 грн; строк виконання робіт (день) – 4.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 29.02.2016
Враховуючи досвід учасників конкурсу з оцінки майна, їх кваліфікацію, кількість
виконаних звітів про оцінку майна, запропоновану вартість виконання робіт, термін виконання робіт з оцінки майна відповідно до критеріїв (основних і додаткових) визначення переможця конкурсу згідно з Положенням про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності затвердженим наказом ФДМУ № 2075 від 31.12.2015,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, комісія
одноголосно ухвалила визнати переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення оцінки об’єктів приватизації та оренди таких суб’єктів
оціночної діяльності:

Газета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного
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суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по об’єкту – окремому індивідуально визначеному майну – нежитловій будівлі (гаражі) загальною площею 45,7 м2,
вул. Козацька, 6а, м. Самбір, Львівська обл. (приватизація шляхом продажу на аукціоні), термін виконання робіт – 3 р. дні; вартість робіт – 1 350,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по об’єту – окремому індивідуально визначеному майну – будівлі гаража літ. «Б-1» загальною площею 54,2 м2,
вул. М. Котляревського, 3, м. Яворів, Яворівський р-н, Львівська обл. (приватизація шляхом продажу на аукціоні), термін виконання робіт – 3 р. дні; вартість
робіт – 1 350,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по об’єкту – окремому індивідуально визначеному майну – гаражу «А-1» загальною площею 42,7 м2, вул. Сонячна,
5а, м. Сокаль, Сокальський р-н, Львівська обл. (приватизація шляхом продажу на
аукціоні), термін виконання робіт –3 р. дні, вартість робіт – 1 350,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш» по об’єкту незавершеного
будівництва – лікарні, вул. Молодіжна, 1а, с. Гійче, Жовківський р-н, Львівська
обл. (приватизація шляхом продажу на аукціоні), термін виконання робіт –3 к. дні,
вартість робіт – 1 400,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Крилошанського Ю. Є. по об’єкту незавер
шеного будівництва – 20-квартирному житловому будинку, вул. Є. Коновальця, 19,
смт Щирець, Пустомитівський р-н, Львівська обл. (приватизація шляхом продажу
на аукціоні), термін виконання робіт – 3 дні, вартість робіт – 1 400,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. по об’єкту – частині площі
даху господарської будівлі цирку (літ. Б ) площею 4,0 м2 та димохідної труби площею 1,77 м2, м. Львів, вул. Городоцька, 83 (продовження договору оренди), термін
виконання робіт – 3 р. дні, вартість робіт – 1 250,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія» по об’єкту – частині нежитлового приміщення у холі першого поверху гуртожитку № 3 площею 1,0 м2, м. Львів, вул. Шімзерів, 5а (укладення договору оренди),
термін виконання робіт – 3 к. дні, вартість робіт – 1 250,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по об’єкту – частині нежитлового приміщення у холі першого поверху гуртожитку № 6 площею 1,0 м2, м. Львів,
вул. Студенська, 2 (укладення договору оренди), термін виконання робіт – 2 р. дні,
вартість робіт – 1 250,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг» по об’єкту –
вбудованих нежитлових підвальних приміщеннях загальною площею 157,7 м2 у підвалі п’ятиповерховій будівлі, м. Львів, просп. Свободи, 28 (продовження договору
оренди), термін виконання робіт – 3 дні, вартість робіт – 1 250,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по об’єкту – нежитлових приміщеннях загальною площею 1 658,0 м2, а саме: у підвальному приміщенні (к. І-VІІ)
площею 100,7 м2, на першому поверсі (к. І-17, 1-1V) площею 476,3 м2, на другому
поверсі (к. 21-30) площею 535,6 м2, на третьому поверсі (к. 3І-41, 1-111) площею
545,4 м2 триповерхової будівлі, м. Львів, вул. Кривоноса, 4 (укладення договору
оренди), термін виконання робіт – 3 р. дні, вартість робіт – 3 500,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по об’єкту – нежитлових
приміщеннях № 45, 46 загальною площею 53,0 м2 на другому поверсі будівлі
навчально-виробничої майстерні, Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, смт Добротвір, вул. Сагайдачного, 3 (продовження договору оренди), термін виконання
робіт – 3 р. дні, вартість робіт – 1 400,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія» по об’єкту – нежитлових приміщеннях № 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 46,47 та частині приміщення № 2
загальною площею 528,0 м2 на першому поверсі їдальні, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Володимира Великого, 30 (продовження договору оренди), термін виконання робіт – 3 к. дні, вартість робіт – 1 450,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по об’єкту – нежитлових приміщеннях першого поверху № І, 17-1, 17-2 площею 12,5 м2, м. Львів, вул. Богомольця, 9а (продовження договору оренди), термін виконання робіт – 2 р. дні,
вартість робіт – 1 250,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по об’єкту – нежитлових
приміщеннях підвального поверху № XXII, 2 загальною площею 44,3 м2 у триповерховому цегляному адміністративному корпусі, м. Львів, вул. Богомольця, 9
(продовження договору оренди), термін виконання робіт – 2 р. дні, вартість робіт – 1 250,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Крилошанського Ю. Є. по об’єкту – частині вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 24,48 м2 на першому
поверсі навчального корпусу, м. Львів, вул. Кубійовича, 35 (продовження договору
оренди), термін виконання робіт – 2 дні, вартість робіт – 1250,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по об’єкту – гаражу загальною
площею 160,2 м2, Львівська обл., м. Трускавець, вул. Річки, 19 (укладення договору
оренди), термін виконання робіт – 3 р. дні, вартість робіт – 1 400,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по об’єкту – частині вбудованого нежитлового приміщення на першому поверсі (вестибуль) та другому поверсі
навчального корпусу № 4 загальною площею 2,0 м2, м. Львів, вул. Митрополита
Андрея, 5 (продовження договору оренди), термін виконання робіт – 2 р. дні, вартість робіт – 1 250,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по об’єкту – частині нежитлового приміщення № XIII площею 4,0 м2 на першому поверсі гуртожитку, м. Львів,
вул. Підголоско, 23 (укладення договору оренди), термін виконання робіт – 2 р.
дні, вартість робіт – 1 250,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по об’єкту – частині нежитлового приміщення вестибуля на першому поверсі навчального корпусу № 1 площею
2,0 м2, м. Львів, вул. Карпінського, 2/4 (продовження договору оренди), термін виконання робіт – 2 р. дні, вартість робіт – 1 250,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. по об’єкту – частині нежитлового приміщення вестибуля на першому поверсі навчального корпусу № 5
площею 2,0 м2, м. Львів, вул. С. Бандери, 28а (продовження договору оренди),
термін виконання робіт – 3 р. дні, вартість робіт – 1 250,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по об’єкту – вбудованих нежитлових приміщеннях загальною площею 37,4 м2, м. Львів, вул. Карпінського, 6
(продовження договору оренди), термін виконання робіт – 2 р. дні, вартість робіт – 1 250,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по об’єкту – нежитловому
вбудованому приміщенню загальною площею 20,2 м2 в адміністративній будівлі,
Львівська обл., м. Жидачів, вул. Шашкевича, 2 (укладення договору оренди), термін виконання робіт – 3 р. дні, вартість робіт – 1 400,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по об’єкту – нежитлових приміщеннях № 36 (2,3 м2); 37 (13,4 м2); 44 (11,6 м2); 45 (11,3 м2); 46 (11,3 м2); 47
(11,1 м2) загальною площею 61,0 м2 на третьому поверсі будівлі, Львівська обл.,
Яворівський р-н, смт Івано-Франкове, вул. Львівська, 32 (продовження договору
оренди), термін виконання робіт – 3 р. дні, вартість робіт – 1 400,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по об’єкту – вбудованому
нежитловому приміщенню площею 11,0 м2 на першому поверсі двоповерхової з
цокольним поверхом цегляної будівлі лікувально-плавального басейну санаторію,
Львівська обл., м. Трускавець,вул. Суховоля, 35 (продовження договору оренди),
термін виконання робіт – 3 р. дні, вартість робіт – 1 400,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по об’єкту – нежитлових вбудованих приміщеннях загальною площею 41,9 м2 на першому поверсі 2 – 4-поверхової
будівлі (кімн.69 – 71), м. Львів, вул. Винниченка, 30 (укладення договору оренди),
термін виконання робіт – 2 р. дні, вартість робіт – 1 250,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по об’єкту – вбудованому нежитловому приміщенню на другому поверсі навчального корпусу № 4 площею
7,9 м2, м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5 (укладення договору оренди), термін
виконання робіт – 2 р. дні, вартість робіт – 1 250,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по об’єкту – частині нежитлового приміщення № 26 площею 4,0 м2 на першому поверсі 6-поверхового навчальноадміністративного корпусу, м. Львів, вул. Пекарська, 50 (укладення договору оренди), термін виконання робіт – 2 р. дні, вартість робіт – 1 250,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по об’єкту – частині нежитлового приміщення № 13а площею 16,5 м2 на першому поверсі 4-поверхового
навчального корпусу біолого-технологічного факультету, м. Львів, вул. Пекарська, 50 (укладення договору оренди), термін виконання робіт – 2 р. дні, вартість
робіт – 1 250,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по об’єкту – частині нежитлового приміщення площею 1,2 м2 на першому поверсі будівлі, Львівська обл., Буський
р-н, смт Олесько, вул. Валова, 9 (укладення договору оренди), термін виконання
робіт – 3 р. дні, вартість робіт – 1 400,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по об’єкту – частині нежитлового приміщення площею 10,7 м2 на першому поверсі зуботехнічної лабораторії,
м. Львів, вул. Пекарська, 69а (укладення договору оренди), термін виконання робіт – 2 р. дні, вартість робіт – 1 250,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. по об’єкту – частині даху
площею 40,0 м2 лабораторно-адміністративного корпусу літ. А -5, Львівська обл.,
Пустомитівський р-н, с. Оброшино, вул. Шевченка, 6 (продовження договору оренди), термін виконання робіт – 3 р. дні, вартість робіт – 1 250,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг» по об’єкту –
вбудовано-прибудованих нежитлових приміщеннях загальною площею 36,5 м2 на
першому поверсі вестибуля п’ятиповерхової будівлі гуртожитку, Львів, вул. Зелена, 107 (продовження договору оренди), термін виконання робіт – 3 дні, вартість
робіт – 1 250,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг» по об’єкту –
вбудованому нежитловому приміщенню на першому поверсі (вестибуль) гуртожитку № 8 площею 14,0 м2, м. Львів, вул. Сахарова, 23 (продовження договору
оренди), термін виконання робіт – 3 дні, вартість робіт – 1 250,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг» по об’єкту –
вбудованому нежитловому приміщенню на першому поверсі (вестибуль) гуртожитку № 3 площею 10,1 м2, Львів, вул. Карпинця, 27 (продовження договору оренди),
термін виконання робіт – 3 дні, вартість робіт – 1 250,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Крилошанського Ю. Є. по об’єкту – вбудованому нежитловому приміщенню на першому поверсі (вестибуль) гуртожитку
№ 11 площею 7,0 м2, м. Львів, вул. Лукаша, 5 (продовження договору оренди),
термін виконання робіт – 3 дні, вартість робіт – 1 250,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг» по об’єкту – вбудованих нежитлових приміщеннях № 33, 34 загальною площею 30,8 м2 на першому
поверсі будівлі, Львівська обл., м. Мостиська, вул. Грушевського, 17 (продовження
договору оренди), термін виконання робіт – 3 дні, вартість робіт – 1 400,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Крилошанського Ю. Є. по об’єкту – частині
поверхні металевої труби площею 24,02 м2 та частині асфальтобетонної площадки
біля основи труби площею 20,0 м2, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Спортивна,
44 (продовження договору оренди), термін виконання робіт – 3 дні, вартість робіт – 1 400,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 03.03.2016
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцем визнано:
фізичну особу – підприємця Перевая Володимира Сергійовича на виконання
робіт з оцінки об’єктів оренди:
частини замощення І загальною площею 286,1 м2, що перебуває на балансі
Філії «Запорізького державного обласного навчально-курсового комбінату» УДП
«Укрінтеравтосервіс», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Музична, 2а. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних
дні від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;
державного нерухомого майна загальною площею 20,5 м2, а саме: частини
покрівлі площею 18,0 м2 та частини технічного поверху площею 2,5 м2, що перебувають на балансі Головного управління Державної казначейської служби України
у Запорізької області, за адресою: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 168. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 900,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 календарні
дні від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;
ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди, а саме: вбудованих на першому поверсі гуртожитку нежитлових приміщень, які переведені розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від 12.02.2010
№ 34 із житлового фонду в нежитловий (літ. А-9, кімн. № 46 площею 16,6 м2, № 46І
площею 1,20 м2, № 47 площею 18,3 м2, № 48 площею 5,8 м2, № 49 площею 7,7 м2,
№ 49І площею 10,2 м2, № 50 площею 6,0 м2, № 51 площею 5,9 м2) загальною
площею 71,7 м2, що перебувають на балансі Запорізького авіаційного коледжу
ім. О. Г. Івченка, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 50. Вартість виконання
робіт з оцінки – 1 400,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів
від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди.
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 03.03.2016
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
Строк виконання
№ Назва об’єкта оцінки ПлоАдреса об’єкта Балансоутри- Платник ро- робіт,
ща,
днів
з/п
оцінки
мувач
біт з оцінки /вартість,
м2
грн
1 Частина приміщення
23,9 м. Черкаси,
ДП «Черкась- ФОП
3
першого поверху чоти
бульв. Шевчен- кий НДІТЕХІМ» Шруб О. Л.
550,00
риповерхової адмініка, 205
стративної будівлі
2 Частина приміщення
10,5 м. Черкаси,
ДП «Черкась- ФОП Пеньо5
другого поверху адбульв. Шевчен- кий ЦНІІ»
ра І. Д.
550,00
мінбудівлі
ка, 205
3 Приміщення на друго- 31,8 м. Черкаси,
ДП «Черкась- ФОП
3
му поверсі чотирипобульв. Шевчен- кий ЦНІІ»
Трусов В. Е.
550,00
верхової адмінбудівлі
ка, 205
4 Приміщення підвалу та 508,3 м. ЧеркаЧеркаський
ФОП Чаба3
приміщення цокольноси, бульв.
державний
ненко Ю. А.
600,00
го поверху
Шевченка,333 технологічний
університет
5 Частина нежитлових
96,8 Черкаська
ЧД УДППЗ
ПАТ
3
приміщень на першому
обл., м. Сміла, «Укрпошта»
Комерцій1 000,00
поверсі чотириповервул. Леніна, 35
ний банк
хової адміністративної
«Приватбудівлі
банк»
6 Частина приміщення 21,73 м. Черкаси,
Головне управ- ФОП
5
на другому поверсі адвул. Дашкови- ління статисти- Арефій О. Е. 580,00
міністративної будівлі
ча, 39
ки у Черкаській
області
7 Частина нежитлового 26,22 Черкаська обл., ДП «Золото- ПАТ «Укрте–
приміщення
Золотоніський ніське лісове леком»
–
р-н, с. Вільхи господарство»
8 Частина нежитлового 42,6 Черкаська обл., Головне управ- ФОП
5
приміщення першого
м. Золотоноша, ління статисти- Чіпа П. М.
700,00
поверху двоповервул. Новоселів- ки у Черкаській
хової цегляної адміська, 1
області
ністративної будівлі
(прим. 6.1; 6.2)
9 Частина приміщення
5,0 Черкаська обл., Головне управ- ФОП
5
першого поверху адмім. Кам’янка,
ління статисти- Дубов А. В.
1 390,00
ністративної будівлі
пров. Г. Куки у Черкаській
дрі, 4
області
10 Приміщення другого
17,3 м. Черкаси,
ДП «Черкась- ФОП Желез3
поверху чотириповербульв. Шевчен- кий НДІТЕХІМ» няк О. В.
550,00
хової адмінбудівлі
ка, 205
11 Одноповерхова будівля 560,1 м. Черкаси,
ДП «Черкаське ТОВ «Агент3
спортивного залу з
вул. Ільїна, 222 будівельноство з безпе- 800,00
прибудовою (літ. Р-1,
монтажне
ки «НІКА»
Р-1)
управління»
12 Приміщення четверто- 18,7 м. Черкаси,
ДП «Черкась- ФОП Жереб3
го поверху чотирипобульв. Шевчен- кий НДІТЕХІМ» ньова Л. В.
550,00
верхової адмінбудівлі
ка, 205
13 Частина нежитлового 10,0 Черкаська обл., ЧД УДППЗ
Повне то3
приміщення будівлі
м. Корсунь«Укрпошта»
вариство
550,00
відділення поштового
Шевченківський,
«Ломбард
зв’язку
вул. Шевчен«Черкаська, 35
ка позика»
(Лаєвський
і компанія)
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 03.03.2016
Відповідно до абзацу 6 пункту 3 розділу V Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області визнано переможцями конкурсу:
1. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ТОВ «Оцінка – Інформ». Назва
об’єкта оцінки: частина вестибуля (1-1) площею 2,0 м2 будівлі навчального корпусу № 1 (літ. П) за адресою: Чернівецька обл., м. Сторожинець, вул. Крейтера, 1,
що перебуває на балансі Сторожинецького лісового коледжу. Мета проведення
оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 1 900,00
грн та п’ять календарних днів.
2. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ТОВ «Оцінка – Інформ». Назва
об’єкта оцінки: вбудовані приміщення першого поверху будівлі навчального корпусу № 1 (літ. П) загальною площею 80,0 м2 (у т. ч. приміщення: учбове (1-9) площею
50,1 м2; учбове (1-10) площею 15,0 м2; учбове (1-11) площею 7,7 м2; коридор (1-22)
площею 7,2 м2) за адресою: Чернівецька обл., м. Сторожинець, вул. Крейтера, 1,
що перебувають на балансі Сторожинецького лісового колледжу. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 1 900,00
грн та п’ять календарних днів.
3. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: фізична особа – підприємець
Читайло Валентина Василівна. Назва об’єкта оцінки: вбудовані підвальні приміщення загальною площею 73,2 м2 будівлі навчального корпусу № 6 (літ. А) за
адресою: м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2, що перебувають на балансі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 1 200,00 грн та
п’ять календарних днів.
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