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Законодавчі, нормативно-методичні та інформаційні
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газети «Відомості приватизації» – додатка до «Державного інформаційного бюлетеня про
приватизацію» (укр.). Інформація про проведення процедур приватизації майна
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Телефон редакції (044) 200-33-77.

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

конкурси з відбору суб’єктів
оціночної діяльності
Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області повідомляє, що конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, оголошений
в газеті «Відомості приватизації» від 23 травня 2016 року № 41 (957), з технічних причин відбудеться 09.06.2016.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансовобухгалтерського та адміністративно-господарської роботи Регіонального
відділення ФДМУ по Полтавській області за адресою: м. Полтава,
вул. Леніна, 1/23 (кімн. 415) до 03.06.2016 включно.

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

офіційне видання Фонду
державного майна України

Продаж пакетів акцій

У номері

Індекс та назва видання

1 червня 2016 р.

Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-36-16
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення конкурсу
з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства
«Гайворонський тепловозоремонтний завод»
1. Дані про товариство.
Код за ЄДРПОУ 01057723.
Повне найменування товариства: публічне акціонерне товариство
«Гайворонський тепловозоремонтний завод».
Місцезнаходження товариства: вул. Воровського, буд. 9, м. Гайворон,
Кіровоградська обл., 26300.
Телефон/факс (05254) 2-14-64.
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в державній
власності, % – 0.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу пакет акцій у кількості 9 898 600 штук, що становить 100 % статутного капіталу товариства.
Статутний капітал товариства становить 9 898 600 гривень.
Номінальна вартість однієї акції – 1 гривня.
3. Початкова ціна пакета акцій товариства – 20 556 000 гривень.
Крок торгів – 205 600 гривень.
4. Характеристика товариства.
Основний вид діяльності за КВЕД-2010: 30.20. – виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01 травня 2016
року – 100 осіб.
Монопольне (домінуюче) становище на товарних ринках: товариство не
визнано у встановленому порядку, як таке, що займає монопольне становище на загальнодержавному та регіональному ринках.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує товариство, умови їх використання: складські площі становлять 1 217,14 м2,
виробничі площі – 13 408, 0 м2, адміністративні площі – 3 547,0 м2.
Загальна площа земельної ділянки – 5,089 га. Земельна ділянка використовується на підставі державного акта на право постійного користування
№ 592 від 20 жовтня 1992 року, виданого на підставі рішення Гайворонської
міської ради.
Утворення і розміщення відходів, сплата екологічних зборів та платежів проводиться згідно з наявними дозволами (лімітами) та нормами податкового кодексу.
Основні показники господарської діяльності
публічного акціонерного товариства
за останні три роки та останній звітний період
2013 рік 2014 рік 2015 рік I квартал 2016 року
Обсяг реалізації продукції, тис. грн
19 018
22 536
19 130
3 971
Балансовий прибуток, тис. грн
359
484
741
104
Дебіторська заборгованість, тис. грн
3 271
3 573
2 739
4 517
Кредиторська заборгованість, тис. грн
267
578
1 037
1 138
Рентабельність, %
1,51
1,65
3,18
2,14
Вартість активів, тис. грн
13 354
13 880
14 760
14 946
Вартість власного капіталу, тис. грн
13 117 13 302
13 723
13 808
Величина чистого прибутку, тис. грн
287
374
608
85
5. Фіксовані умови конкурсу:
Покупець зобов’язаний забезпечити:
1. В економічній діяльності товариства:
збереження основних видів діяльності товариства, які є на дату підписання договору купівлі-продажу;
недопущення виникнення податкового боргу;
недопущення виникнення простроченої заборгованості товариства зі
сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
виконання мобілізаційних завдань, визначених для товариства;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції»;
дотримання вимог законодавства України щодо охорони державної таємниці.
2. В інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:
освоєння нових та підвищення якості наявних видів продукції та/або
послуг;
здійснення заходів з технологічного переозброєння, модернізації виробництва, в тому числі шляхом впровадження прогресивних технологій,
механізації та автоматизації виробництва;
забезпечення прибуткової діяльності товариства;
забезпечення зростання доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) порівняно з рівнем, досягнутим за підсумками 2015 року;
удосконалення виробництва, організації праці та управління;
виконання зобов’язань щодо розвитку товариства з метою підвищення
економічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників діяльності товариства згідно з бізнес-планом, поданим покупцем.
3. У соціальній діяльності товариства:
недопущення утворення простроченої заборгованості товариства перед
працівниками із заробітної плати;
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи
уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6
частини першої статті 40 Кодексу законів України про працю або вчинення
працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і
8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести
місяців від дати переходу права власності на пакет акцій;
виконання в повному обсязі колективного договору протягом строку
його дії, а після його завершення укладення нового або внесення змін до
зазначеного договору в установленому законодавством порядку та його
виконання;
здійснення витрат товариством на охорону праці відповідно до Закону
України «Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів
з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища, підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань;
працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями, створення належних умов праці для таких осіб з урахуванням їх особливих потреб, відповідного облаштування виробництв та забезпечення доступу до
них зазначених осіб.
4. У природоохоронній діяльності товариства:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства;
виконання заходів товариства щодо охорони навколишнього природного середовища.
5. У сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства:
належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося
на балансі товариства;

сприяння недопущенню безоплатного використання державного майна
та його незаконного відчуження;
з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій до повного
виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій голосування на загальних зборах акціонерів товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на
інші господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди
Фонду державного майна України. У разі неотримання такої згоди на день
проведення загальних зборів акціонерів товариства покупець зобов’язаний
голосувати проти збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни
номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства;
недопущення з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій
до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій без попередньої згоди Фонду державного майна України вчинення правочину з відчуження майна товариства, якщо балансова вартість майна, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за даними
останньої річної фінансової звітності товариства. Зазначена умова не застосовується до правочинів щодо відчуження майна товариства, яке здійснюється в
межах звичайної діяльності товариства. Під відчуженням розуміються такі правочини, як купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та передача
до статутних (складених) капіталів інших господарських товариств;
спрямування в строк до 01 липня 2017 року дивідендів, нарахованих на
придбаний у процесі приватизації пакет акцій, яким володіла до його продажу
держава в особі Фонду державного майна України, до державного бюджету
України відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України базового
нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у
2016 році за період перебування пакета акцій у державній власності.
Строк дії зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, становить 5 років з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій товариства.
6. Інформація про наявність або відсутність радника: конкурс проводиться без залучення радника.
7. Конкурс проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції» та постанови
Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 року № 271 «Про проведення
прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2016 роках» зі змінами та доповненнями, відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з
продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 10 травня 2012 року № 639, розпорядженням
Антимонопольного комітету України від 10 травня 2012 року № 282-р, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 травня
2012 року № 674, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 12 червня
2012 року за № 940/21252 (зі змінами).
До участі в конкурсі не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону
України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями:
юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких
є держава Україна; юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором,
чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором; органи державної влади; працівники державних органів приватизації; державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства; особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів
України) чи країнах,включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом; особи,
які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, кінцевим
бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій частині, або є пов’язаними особами таких осіб; юридичні особи чи пов’язані з
ними особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України
державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до
законодавства; фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або
стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства. А також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента
України від 16 вересня 2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року
«Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подається інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб,
в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у
тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).
8. Для участі в конкурсі потенційний покупець, учасник конкурсу:
сплачує 4 111 200,00 гривень як конкурсну гарантію на розрахунковий
рахунок № 37316021000058 в Державній казначейській службі України,
м. Київ, МФО 820172, одержувач коштів – Фонд державного майна України,
код за ЄДРПОУ 00032945. Призначення платежу: як конкурсна гарантія для
участі у конкурсі з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства
«Гайворонський тепловозоремонтний завод»;
сплачує 340,00 гривень як реєстраційний збір на розрахунковий рахунок № 37183500900028 в Державній казначейській службі України, м. Київ,
МФО 820172, одержувач коштів – Фонд державного майна України, код за
ЄДРПОУ 00032945. Призначення платежу: як реєстраційний збір для участі у конкурсі з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства
«Гайворонський тепловозоремонтний завод»;
подає конкурсну документацію та конкурсну пропозицію.
Конкурсна документація складається та запечатується в окремий непрозорий пакет з написом «Конкурсна документація» із зазначенням на ньому
тільки адреси державного органу приватизації і назви конкурсу. На пакеті
не повинна міститися інформація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця.
Конкурсна пропозиція та документи, що підтверджують повноваження
особи, яка підписала конкурсну пропозицію, подаються у запечатаному непрозорому пакеті з написом «Конкурсна пропозиція», на якому зазначаються
тільки найменування, адреса державного органу приватизації та назва конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація, за допомогою якої можна
було б ідентифікувати учасника конкурсу.
9. Дата та час завершення прийому конкурсної документації:
Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору
купівлі-продажу завершується 30 червня 2016 року о 18.00.
Потенційний покупець подає один примірник остаточного проекту
договору купівлі-продажу разом з письмовою згодою щодо його умов.
Остаточний проект договору купівлі-продажу запечатується в непрозорий
пакет з написом «Остаточний проект договору купівлі-продажу», на якому
зазначаються найменування та місцезнаходження державного органу приватизації, назва конкурсу і потенційний покупець.
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10. Адреса примання конкурсної документації та остаточного проекту
договору купівлі-продажу: вул. Кутузова, 18/9, м. Київ-133, 01601, Фонд
державного майна України, кімната 504 щодня з 9.00 до 18.00, у п’ятницю –
з 9.00 до 16.45 та у передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00.
11. Дата, час, місце початку та завершення приймання конкурсних пропозицій: реєстрація учасників конкурсу та поданих ними конкурсних пропозицій
проводиться 07 липня 2016 року з 10.00 до 10.50 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, кімната 303.
12. Дата, час та місце проведення конкурсу.
Конкурс з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Гайворонський тепловозоремонтний завод» буде проведено
07 липня 2016 року об 11.00 у приміщенні Фонду державного майна
України за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/9.

Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації,
т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Чернігівська область

Нежитлова будівля (літ. А-2) загальною площею 503,2 м2 за адресою: Чернігівська обл., Менський р-н, смт Березна, вул. Комарова, 1.
Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні
в електронній формі, за 127 494,78 грн, у т. ч. ПДВ – 21 249,13 грн.

ЗАКАРПАТСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: вбудоване приміщення заглибленого складу № 2 загальною площею 756,8 м2.
Балансоутримувач об’єкта: ПАТ «Ужгородський Турбогаз».
Адреса об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Болгарська, 3.
Відомості про об’єкт: вбудоване приміщення заглибленого складу № 2
загальною площею 756,8 м2 складається з восьми приміщень (І-УІІІ) у підвалі п’ятиповерхової будівлі лабораторного корпусу (літ. З), яка розташована
на території ПАТ «Ужгородський Турбогаз». На дату оцінки об’єкт перебуває
в незадовільному стані, не використовується у зв’язку з періодичним підтопленням приміщень ґрунтовими водами. Технічна характеристика об’єкта:
фундамент, стіни та перегородки бетонні; перекриття – залізобетонні плити;
підлоги бетонні; внутрішнє оздоблення – водними розчинами; двері металеві; вікна відсутні; інженерні комунікації – електроосвітлення, водопровід, каналізація, газ, вентиляція.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 365 221,00 грн, ПДВ –
73 044,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 438 265,20 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; забезпечити під
час експлуатації об’єкта дотримання санітарно-екологічних норм та правил пожежної безпеки.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти в національній валюті України.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37182500900001 в ГУДКСУ
у Закарпатській області, одержувач – РВ ФДМУ по Закарпатській області,
код 22111310, МФО 812016.
Грошові кошти в розмірі 43 826,52 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, перераховуються на р/р № 37316006018418 в ДКСУ, МФО 820172,
одержувач – РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі в он-лайн
режимі буде проводитись товарною біржею «Універсальна товарносировинна біржа» в системі електронних торгів 29 червня 2016 року.
Час початку аукціону – 10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Кінцевий термін приймання заяв (за три дні до дати проведення аукціону) – 24 червня 2016 р. до 15.45.
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

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

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта незавершеного будівництва
державної власності разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – шопа для складання
сировини (разом із земельною ділянкою).
Балансоутримувач: відсутній.
Адреса об’єкта: Сумська обл., Глухівський р-н, с. Баничі, вул. Мурашка, 129б.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт являє собою
будівлю прямокутної форми. Будівлю змонтовано із залізобетонних колон
прямокутної форми, залізобетонних балок, залізобетонних плит перекриття. Фундамент – збірні залізобетонні башмаки.
Об’єкт розташований за межами с. Баничі, на відстані 300 м від траси
Суми – Глухів. Будівництво розпочато у 1990 році, припинено – у 1995 році
через брак коштів. Ступінь будівельної готовності – 30 %. Інженерні мережі
до об’єкта не підведено. Територія не впорядкована. На даний час об’єкт
не охороняється. Роботи з консервації не виконувались, стан об’єкта задовільний.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,8626 га. Кадастровий номер
5921580400:05:001:0152. Цільове призначення: для промисловості – підприємств іншої промисловості. Відомості про обмеження у використанні
земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без урахування
ПДВ – 133 950,00 грн, у т. ч. ціна земельної ділянки – 65 740,00 грн, ціна
об’єкта – 68 210,00 грн.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням ПДВ – 160 740,00 грн, у т. ч. ПДВ – 26 790,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 16 074,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО
820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ
21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Умови продажу об’єкта:
завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести
його в експлуатацію протягом 5 років з моменту підписання акта прийманняпередання з можливістю зміни його цільового призначення; використовувати
земельну ділянку за цільовим призначенням; виконувати вимоги екологічної
безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови
об’єкта та введення його в експлуатацію; подальше відчуження об’єкта та
земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливі лише за умови
збереження для нового власника об’єкта зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за
ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Кінцевий термін приймання заяв – 1 липня 2016 року.

13. Час та місце ознайомлення з товариством.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: 26300, Кіровоградська
обл., м. Гайворон, вул. Воровського, буд. 9 після отримання дозволу на відвідання товариства.
14. Місцезнаходження, номер телефону та час роботи служби з організації конкурсу: пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання товариства можна отримати за адресою: вул. Кутузова, 18/9, м. Київ-133, 01601,
Фонд державного майна України, Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, відділ організації конкурсного продажу та роботи з покупцями (кімната 614), щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях – з 9.00 до 16.45 та
у передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00.
Телефони для довідок: (044) 200-33-53, 200-36-17.
Електронна адреса: zah@spfu.gov.ua.

Після отримання пакета документації про конкурс потенційний покупець
опрацьовує і подає до Фонду державного майа України один примірник пропозицій до договору купівлі-продажу пакета акцій з чітко зазначеними змінами та доповненнями.
Приймання від потенційних покупців пропозицій до проекту договору
купівлі-продажу пакета акцій завершується 21 червня 2016 року о 18.00.
15. Інші відомості за рішенням державного органу приватизації.
Покупець акцій у бездокументарній формі подає до державного органу
приватизації в складі проекту остаточного договору купівлі-продажу інформацію про відкритий на ім’я покупця рахунок у цінних паперах у депозитарній установі та інформацію про депозитарну установу в обсязі, необхідному
для складання розпорядження про виконання облікової операції з переказу
придбаних покупцем акцій.

09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Кожний учасник аукціону укладає договір з товарною біржею «Універ
сальна товарно-сировинна біржа» про умови участі в аукціоні в електрон
ній формі та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити біржі винагороду за проведення аукціону (1 % від початкової ціни продажу з
урахуванням ПДВ).
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до
заяви, подаються в електронному вигляді до товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа» на електронну адресу: 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 акціоні 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
Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна у робочі дні за місцем його розташування. Отримати додаткову інформацію можна в РВ ФДМУ по Закарпатській
області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315; телефон для довідок в Ужгороді: (0312) 61-38-83.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 980 035,20 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно.
2. Дотримання санітарно-екологічних норм утримання об’єкта приватизації.
3. Забезпечення безпечних умов праці на об’єкті приватизації.
4. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого
майна) у встановленому законодавством порядку протягом року після набуття права власності на об’єкт.
5. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує
самостійно відповідно до вимог чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт.
6. Покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні конт
ролю за виконанням умов договору, 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.
7. Забороняється подальше відчуження об’єкта приватизації протягом
3 років з моменту його придбання покупцем без погодження з державним
органом приватизації.
8. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації можливе лише
за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 98 003,52 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, Державна казначейська служба
України, м. Київ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 04.07.2016
Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових
пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні,
у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії
документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді
до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі (36039,
м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв – 30.06.2016 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Чернівецькій
області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для
довідок 51-86-60.
Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення
ФДМУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: виробнича будівля (корпус блоку допоміжного) (літ. А, А’)
загальною площею 1 085,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 58023, м. Чернівці, вул. Прутська, 10а.
Відомості про об’єкт: виробнича будівля корпусу блоку допоміжного
(літ. А, А’) – двоповерхова цегляна будівля з різними рівнями, прибудована
до колишнього будинку культури «Сучасник». Загальна площа будівлі становить 1 085,6 м2 та складається з: літ. А – 566,9 м2, у т. ч. площа першого
поверху – 283,8 м2 та другого поверху – 283,1 м2, а також літ. А’ – 518,7 м2,
у т.ч. площа першого поверху – 246,8 м2 та другого поверху – 271,9 м2.
Фундамент стрічковий бетонний; стіни та перегородки цегляні; перекриття: перший поверх – монолітні з/б по балках, другий поверх – дерев’яні,
оштукатурені; дах – з/б плити; покрівля – азбестоцементні листи; підлога –
бетонна, дощата, паркетні щити, плитка; вікна дерев’яні, вікна-склоблок;
двері дерев’яні, металеві; інженерні комунікації будівлі – електропостачання,
центральне опалення, вентиляція, водопровід, каналізація, слабкострумові
пристрої (на дату оцінки інженерні комунікації перебувають у зруйнованому
стані та потребують відновлення). Вхід до будівлі з вул. Прутської з території ТОВ «Машзавод» та зі сторони ТОВ ВКФ «Юпітер». Будівля має декілька
окремих входів: з основного, бокового фасадів, а також із заднього (дворового) фасаду будівлі до частини приміщень першого поверху. Вхід на територію заводу обмежений через суворий перепускний режим. Будівля не
використовується, рік введення в експлуатацію – 1974. Технічний стан приміщень будівлі незадовільний. Об’єкт розташований в серединній зоні міста. Під’їзні дороги до об’єкта з твердим покриттям.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не відведена.
Будівля розташована на земельній ділянці, яка згідно з державним актом перебуває у постійному користуванні ТОВ «Машзавод».
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 816 696,00 грн, ПДВ –
163 339,20 грн.

Аукціон буде проведено 5 липня 2016 року о 16.00 за адресою:
м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Служба з організації аукціону – РВ ФДМУ по Сумській області, адреса:
м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3, тел. (0542) 36-21-83. Час
роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта незавершеного будівництва
державної власності разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – 24-квартирний житловий будинок (разом із земельною ділянкою).
Балансоутримувач: ВАТ «Роменське АТП-15948» (перебуває в стадії
ліквідації).
Адреса об’єкта: Сумська обл., м. Ромни, 3-й провулок Червоної, 57б.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт являє собою
3-поверхову будівлю з червоної цегли з підвалом. Фундаменти блочні, перекриття – залізобетонні плити, покриття даху зруйновано. Внутрішні цегляні перегородки та лоджії частково розібрані. Вікна, двері та внутрішнє
оздоблення відсутнє.
Об’єкт розташований у периферійній зоні м. Ромни. Будівництво розпочато у 1991 році, припинено у 1995 році через брак коштів. Ступінь будівельної готовності – 30 %. На даний час об’єкт не охороняється, роботи з
консервації не виконувались.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,4804 га. Кадастровий номер
5924182300:02:001:0033. Цільове призначення: для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без урахування
ПДВ – 1 776 360,00 грн, у т. ч. ціна земельної ділянки – 265 240,00 грн, ціна
об’єкта – 1 511 120,00 грн.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням ПДВ – 2 131 632,00 грн, у т. ч. ПДВ – 355 272,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 213 163,20 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО
820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ
21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Умови продажу об’єкта:
завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести
його в експлуатацію протягом 5 років з моменту підписання акта прийманняпередання з можливістю зміни його цільового призначення; використовувати
земельну ділянку за цільовим призначенням; виконувати вимоги екологічної
безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови
об’єкта та введення його в експлуатацію; подальше відчуження об’єкта та
земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливі лише за умови
збереження для нового власника об’єкта зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за
ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Кінцевий термін приймання заяв – 1 липня 2016 року.
Аукціон буде проведено 5 липня 2016 року о 14.00 за адресою:
м. Суми, вул. Харківська, 30/1.

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Служба з організації аукціону – РВ ФДМУ по Сумській області, адреса:
м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3, тел. (0542) 36-21-83. Час
роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта незавершеного будівництва
державної власності разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний
житловий будинок № 1 (разом із земельною ділянкою).
Балансоутримувач: відсутній.
Адреса об’єкта: Сумська обл., Сумський р-н, смт Низи, вул. 30 років
Перемоги.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт являє собою
монолітний фундамент (цемент, щебінь), який заглиблено в ґрунт на 2,0 м.
Фундамент залито під розміщення підвалу на 3 приміщення. Біля фундаменту розташовані зруйновані рештки стін будинку.
Об’єкт розташований на окраїні смт Низи. Інженерні мережі до об’єкта
не підведено. На даний час об’єкт не охороняється, роботи з консервації
не виконувались.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,1224 га. Кадастровий номер
5924755500:05:004:0150. Цільове призначення: для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 44 760,00 грн, у т. ч. ціна земельної ділянки – 16 390,00 грн, ціна
об’єкта – 28 370,00 грн.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням ПДВ – 53 712,00 грн, у т. ч. ПДВ – 8 952,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 5 371,20 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО
820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ
21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Умови продажу об’єкта:
завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести
його в експлуатацію протягом 5 років з моменту підписання акта прийманняпередання з можливістю зміни його цільового призначення; використовувати
земельну ділянку за цільовим призначенням; виконувати вимоги екологічної
безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови
об’єкта та введення його в експлуатацію; подальше відчуження об’єкта та
земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливі лише за умови
збереження для нового власника об’єкта зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за
ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Кінцевий термін приймання заяв – 1 липня 2016 року.
Аукціон буде проведено 5 липня 2016 року о 15.00 за адресою:
м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Служба з організації аукціону – РВ ФДМУ по Сумській області, адреса:
м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3, тел. (0542) 36-21-83. Час
роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

КОНКУРСИ З відбору розробників документації із землеустрою
ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою для підготовки до продажу
земельних ділянок державної власності, на яких розташовані
об’єкти, що підлягають приватизації, що відбувся 19.05.2016
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної вартості для розрахунку орендної плати.
Об’єкт № 1: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – будинок культури, що перебуває на балансі ВАТ
«Кодрянський склозавод», за адресою: Київська обл., Макарівський р-н,
смт Кодра. Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,450 га. Підстава для
замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ «Про включення до переліку

1 червня 2016 року

об’єктів, які підлягають приватизації» від 13 січня 1998 року № 30. Виконавець
робіт із землеустрою – ПАТ Державна акціонерна компанія «Національна
мережа аукціонних центрів».
Об’єкт № 2: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – середня школа, що перебуває на балансі Департаменту
капітального будівництва Київської ОДА. за адресою: Київська обл.,
смт Ставище. Орієнтовний розмір земельної ділянки – 1,000 га. Підстава для
замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ «Про включення до переліку об’єктів, які підлягають приватизації» від 6 листопада 2007 року № 1749.
Виконавець робіт із землеустрою – ПАТ Державна акціонерна компанія
«Національна мережа аукціонних центрів».
Об’єкт № 3: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – 63-квартирний житловий будинок, що перебуває на балансі Департаменту капітального будівництва Київської ОДА, за адресою:

Київська обл., смт Ставище. Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,250
га. Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ «Про включення до переліку об’єктів, які підлягають приватизації» від 11 квітня 2001
року № 608. Виконавець робіт із землеустрою – ПАТ Державна акціонерна
компанія «Національна мережа аукціонних центрів».
Об’єкт № 4: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – 52-квартирний житловий будинок, що перебуває
на балансі ВАТ «Племінний завод «Дзвінкове», за адресою: Київська обл.,
Васильківський р-н, с. Плесецьке, вул. Васильківська, 159. Орієнтовний
розмір земельної ділянки – 0,300 га. Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ «Про включення до переліку об’єктів, які підлягають
приватизації» від 8 жовтня 2003 року № 1773. Виконавець робіт із землеустрою – ПАТ Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів».
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Об’єкт № 5: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності групи А – будівля лазні площею 188,2 м2, що перебуває на
балансі ВАТ «Племінний завод «Дзвінкове», за адресою: Київська обл.,
Васильківський р-н, с. Плесецьке, вул. Варовицького, 10. Орієнтовний
розмір земельної ділянки – 0,100 га. Підстава для замовлення робіт із
землеустрою: наказ ФДМУ «Про включення до переліку об’єктів, які під-

лягають приватизації» від 4 червня 2008 року № 775. Виконавець робіт із
землеустрою – ПАТ Державна акціонерна компанія «Національна мережа
аукціонних центрів».
Об’єкт № 6: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – Дослідний завод Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук України, за адресою:

Київська обл., м. Бровари, промвузол. Орієнтовний розмір земельної ділянки – 10,600 га. Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ
ФДМУ «Про включення до переліку об’єктів, які підлягають приватизації» від 14 березня 2001 року № 405. Виконавець робіт із землеустрою –
ПАТ Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів».

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

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт оренди – частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 в адміністративній будівлі за адресою: м. Київ,
вул. Кутузова, 18/9, що обліковується на балансі Фонду державного майна
України. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Фонд державного
майна України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Кутузова, 18/9, м. Київ133, 01601; тел. (044) 200-30-33, тел./факс (044) 254-27-08. Мета проведення оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85 Електронна
адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) 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, од.: 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн: –. Кількість земельних ділянок: інформація уточнюється. Розмір земельних ділянок, усього: –. Місце розташування земельних ділянок: –. Цільове призначення земельних ділянок: –. Правовий режим земельних ділянок: –. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: інформація уточнюється. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України (01133,
м. Київ, вул. Кутузова, 18/9). Платник послуг з оцінки – публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України,
якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша
200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної 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».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають
загальний стаж професійної діяльності: не менше 5 років (для оцінки 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.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель, зокрема для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та
іншого подібного майна.

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення будинку пасажирського відділу пропуску площею 9,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба України. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 44332, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове,
вул. Прикордонників, 18. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу:
rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір земельної ділянки, усього: 2,9684 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території).
Місце розташування земельної ділянки: Волинська обл., Любомльський р-н,
Рівненська с/р, за межами населеного пункту. Цільове призначення земельної
ділянки: для обслуговування об’єктів та споруд міжнародного автомобільного
пункту пропуску «Ягодин». Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2016. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Макотрейдінг».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
громадсько-побутового корпусу площею 448,11 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Любешівський технічний коледж Луцького
національного технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
44200, Волинська обл., Любешівський р-н, смт Любешів, вул. Брестська, 7.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332)
24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір земельної
ділянки, усього: 5,1129 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: Волинська обл., Любешівський
р-н, смт Любешів, вул. Брестська, 7. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (для
обслуговування приміщень для проведення навчально-виробничого процесу Любешівського технічного коледжу). Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: 34,50 грн/м2 станом на 10.02.2016.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016. Платник робіт
з оцінки – ФОП Корх А. С.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі агрохімлабораторії, корпус № 1, площею 20,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Волинська філія державної установи
«Інститут охорони ґрунтів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43010,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Глушець, 49. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати
для продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332)
24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса
замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – .
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: – . Розмір земельної ділянки, усього: 0,91 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки:
м. Луцьк, вул. Глушець, 49. Цільове призначення земельної ділянки: для
обслуговування адміністративних та господарських споруд. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016. Платник робіт
з оцінки – ПП «ПММ».
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Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного
майна України (вул. Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00 9 червня 2016 р.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку
якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133,
м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303) 15 червня 2016 р. о 14.00.
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 Назва об’єкта оцінки: пакет акцій публічного акціонерного товариства (ПАТ) «Сумихімпром» розміром 99,995 % статутного капіталу товариства з метою приватизації шляхом продажу за конкурсом з відкритістю
пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 4 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 861-р «Деякі питання
приватизації» (зі змінами). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Сумихімпром». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Харківська,
п/в 12, м. Суми, 40003; тел. (0542) 674-212, тел./факс (0542) 68-35-13. Мета
проведення оцінки: приватизація шляхом продажу пакета акцій за конкурсом
з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону. Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85.
Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) ПАТ «Сумихімпром»: 20.15 Виробництво добрив та
азотних сполук; 20.12 Виробництво барвників та пігментів; 20.59 Виробництво
іншої хімічної продукції н.в.і.у. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ПАТ «Сумихімпром», од.:
будинків та споруд – 1 784; машин та обладнання – 16 236; транспортних засобів – 238; інструментів, приборів та інвентарю – 8 631; багаторічних насаджень – 29; інших основних засобів – 22; малоцінних необоротних матеріальних
активів – 6 977; інших нематеріальних активів – 379; об’єктів незавершеного
будівництва – 24; устаткувань, що підлягають монтажу – 2 546; довгострокових фінансових інвестицій – 67. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) ПАТ «Сумихімпром», тис. грн: 434 687. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2015, тис.
грн: будинків та споруд – 384 272,00; машин та обладнання – 249 915,00; транспортних засобів – 10 215,00; інструментів, приборів та інвентарю – 5 207,00;
інших основних засобів – 10,00; малоцінних необоротних матеріальних активів – 34,00; інших нематеріальних активів – 148,00; об’єктів незавершеного
будівництва – 40 051,00; устаткувань, що підлягають монтажу – 1 306,00; довгострокових фінансових інвестицій – 4,00.
Кількість земельних ділянок: 34.
Розмір земельних ділянок, усього: 637,5195 га.
Місце розташування земельних ділянок: м. Суми, урочище Олдиш;
м. Суми, р-н Аварійного; м. Суми, вул. Боженко; м. Суми, вул. Погранична;
м. Суми, вул. Харківська, п/в 12; м. Суми, вул. Лінійна, 6; м. Суми,
вул. Псільська, 14; м. Суми, вул. Миру, 28; м. Суми, вул. Харківська, 30;
Сумська обл., Сумський р-н, с. Верхня Сироватка; Сумська обл., Сумський
р-н, с. Бездрик; Сумська обл., Сумський р-н, с. Токарі; Сумська обл.,
Сумський р-н, с. Нижня Сироватка; Сумська обл., Сумський р-н, с. Вільшанка;
Сумська обл., Тростянецький р-н, с. Гребениківка.
Цільове призначення земельних ділянок: землі населених пунктів – землі
житлової забудови; землі оздоровчого призначення; землі населених пунк-

 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення прохідної та сторожової охорони (001-133) площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Луцький ремонтний завод
«Мотор». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43006, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Ківерцівська, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-00-57. Телефакс замовника
конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір земельної
ділянки, усього: 22,9227 га (пропорційний частині площі будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце
розташування земельної ділянки: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ківерцівська,
3. Цільове призначення земельної ділянки: експлуатація виробничої бази.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 796,92 грн/
м2. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016. Платник робіт з
оцінки – ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, виданого відповідно до
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні», яким передбачено здійснення практичної діяльності з
оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області
конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів
конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях,
який не повинен перевищувати 5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (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). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання робіт з оцінки об’єкта
лише одним претендентом.
Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті. На
конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027,
м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332)
24-00-57.
Конкурс відбудеться о 10.00 через 14 днів після опублікування цієї
інформації у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк,
Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

тів – землі охорони здоров’я; землі населених пунктів – землі підприємств
іншої промисловості; землі населених пунктів – землі підприємств по виробництву та розподілу енергії; землі населених пунктів – землі культури;
землі сільськогосподарського призначення.
Правовий режим земельних ділянок: державні акти на право постійного користування землею яя № 288943, 288895, 288940, 293966,
293967, 288894, 288989, 293755, 278645, 278644, 278646, 278647, 288966,
293752, 293313, 293314, 293315, 293316, 293317, 293318, 288965, 293753,
288969, 288964, 293751; договір оренди від 22.08.2000; договір оренди
від 03.07.2007 № 90/1123; від 03.07.2007 № 90/1124; рішення обласної
ради від 04.03.1999.
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: 2 489 888,502.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна
України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України,
якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша
200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом
2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових
прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності», спеціалізацією 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів,
паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав
на об’єкти інтелектуальної власності)».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних
майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних
активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема
у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного
товариства; частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або
безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00 9 червня 2016р.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку
якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133,
м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303) 15 червня 2016 р. о 14.00.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: ЄМК Державне підприємство державний шовкорадгосп «Криворізький». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство державний шовкорадгосп
«Криворізький». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 53003, Дніпропетровська
обл., Криворізький р-н, с-ще Лісопитомник. Мета проведення оцінки визначення ринкової вартості майна державного підприємства. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються 01.11 Вирощування зернових культур
(крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами): 12 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: 245 (зазначається у разі
оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 84 844,64 грн станом на 30 квітня 2016 року.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості,
у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій,
часток, паїв): 274,2181 га. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: 274,2181
га, у т. ч. 61,2181 га – паї. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): с-ще
Лісопитомник. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): державний акт на право постійного користування земельною ділянкою на 213 га. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): річна сума податку – 52 793,77 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки: 31.05.2016. Замовник та платник послуг
з оцінки – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
 2. Назва об’єкта оцінки: ЄМК Державне підприємство «Криворізьке
«Райагропроменерго». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державне підприємство «Криворізьке «Райагропроменерго». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: с. Коломійцеве, Криворізький р-н, Дніпропетровська обл., 53003.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна державного підприємства. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 33.14
Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами): основні засоби: група 03 Будівлі споруди, передавальні пристрої – 5 од.; група 04 Машини та обладнання – 20 од.; група 05
Транспортні засоби – 6 од.; група 06 Інструменти, прилади, інвентар – 1 од.; група
09 Інші основні засоби – 14 од.; група 11 Малоцінні необоротні матеріальні активи – 118 од.; усього – 164 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн 160,6 (зазначається в разі оцінки цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): група
03 Будівлі, споруди, передавальні пристрої – 1,6 тис. грн станом на 31.03.2016.
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(их) ділянки(ок), усього: 1,9 га. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): на території Новопільської сільської ради
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії. Правовий режим
земельної(их) ділянки(ок): право постійного користування. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки – 31.05.2016.
Замовник та платник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
 3. Назва об’єкта оцінки: ЄМК Державне сільськогосподарське підприємство «Кільчень». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державне сільськогосподарське підприємство «Кільчень». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: с. Голубівка вул. Центральна 141а Новомосковського р-ну
Дніпропетровської обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна державного підприємства. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів н.в.і г. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): а) незавершені капітальні інвестиції – 129,00 тис. грн; б) основні
засоби – 15 841,00 тис. грн. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
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господарського товариства, тис. грн: 12 939,00 тис. грн. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): а) незавершені капітальні інвестиції – 129,00; б)
основних засобів – 7403,1. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: 141,95
га, у т. ч. рілля – 80,67 га. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок):
с. Голубівка Новомосковського р-ну Дніпропетровської обл. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): вирощування сільськогосподарських
культур. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): державний акт на
право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): 36 999,95 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки: 31.05.2016. Замовник та платник послуг з
оцінки – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
 4. Назва об’єкта: об’єкт соціально-культурного призначення (група Ж) – Шаховий клуб, у складі: будівля літ. А-1 площею 72,2 м2, з ганками літ. а, а1, огорожа № 1 площею 99,4 м2, літній майданчик-вимощення «І»
площею 87,9 м2. Балансоутримувач: ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний
комбінат». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пл. 60 річчя СРСР,
4. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Замовник та платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Дата оцінки: 31.05.2016.
 5. Назва об’єкта: об’єкт соціально-культурного призначення
(група Ж) – Спортивний майданчик з роздягальнею, у складі: будівля літ. А-1 з роздягальнями площею 145,0 м2, спортивний майданчик площею 7 115,3 м2, вимощення площею 2 483,6 м2, огорожа площею 252,3 м2.
Балансоутримувач: ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат». Адреса:
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Красноярська, 14б. Мета оцінки –
приватизація шляхом продажу на аукціоні зі збереженням профілю діяльності
без земельної ділянки. Замовник та платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Дата оцінки 31.05.2016
 6. Назва об’єкта: комплекс будівель та споруд, у складі: будівля
автостанції літ. А-3 загальною площею 1 944,5 м2, зупиночні павільйони літ.
Б, літ. В, вимощення І площею 5 678,0 м2, оглядова яма ІІ площею 63,5 м2.
Балансоутримувач: ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат».
Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. 50 років Жовтню, 36. Мета
оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Замовник та платник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Дата оцінки: 31.05.2016.
 7. Назва об’єкта: танцювальний майданчик, у складі: нежитлова будівля
літ. А-1 загальною площею 144,3 м2, будівля каси літ. Б (площа основи – 5,9 м2),
навіс літ. В (площа основи – 190,3 м2), огорожа № 1 площею 266,7 м2, замощення І площею 1 256,2 м2, хвіртка № 2 (1 шт.). Балансоутримувач: ПАТ «Інгулецький
гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 4б. Мета
оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Замовник та платник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Дата оцінки 31.05.2016.
Для об’єктів оцінки, що містять земельну ділянку, конкурсна документація
має відповідати вимогам розділу ІV 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.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які
безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких робіт; письмові згоди оцінювачів, яких буде
додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;
інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути
завірені належним чином.
Конкурсний відбір буде 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.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення, архівної та адміністративно-господарської роботи за адресою: 49000,
м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 8 червня 2016 р.
Конкурс відбудеться 14.06.2016 о 10.00 у регіональному відділенні, телефон для довідок (056) 744-11-51.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 136
площею 24,9 м2 та частина приміщення № 137 площею 8,05 м2 загальною площею 32,95 м2 першого поверху будівлі спортивного
комплексу (літ. А-3), реєстровий номер 0212524323.РПКХЯР069.
Балансоутримувач майна: Державний вищий навчальний заклад
«Запорізький національний університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
69600, м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, 35 (колишня вул. Леппіка, 35). Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору
оренди. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-0787 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по
Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укрсиббанк». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення в перший
поверх будівлі (літ. А-2, приміщення 1, частина приміщення № 7) загальною площею 49,8 м2. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Мелітопольське професійне училище». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, буд. 18. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ
оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій
області. Платник робіт з оцінки: ФОП Харченко Ігор Григорович. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення в перший поверх будівлі (літ. А-2, приміщення 1, частини приміщень з
№ 4 до № 6 включно) загальною площею 99,2 м2. Балансоутримувач
майна: Державний навчальний заклад «Мелітопольське професійне училище». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь,
вул. Олександра Невського, буд. 18. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки
(061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій
області. Платник робіт з оцінки: ФОП Цапович Олександр Миколайович. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в одноповерхову будівлю, реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ265, нежитлові приміщення (літ. А; приміщення № 4, № 7, № 8, № 16 площею 69,2 м2, частина
приміщень коридорів № 1, № 2, № 5, № 6 площею 18,8 м2) загальною площею 88,0 м2. Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція
Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Вільнянський р-н,
м. Вільнянськ, вул. Соборна (колишня вул. Леніна), 41а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Контактні
телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій
області. Платник робіт з оцінки: ФОП Круженков Віктор Миколайович. Дата
оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2016.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення площею 1,0 м2 вестибуля № 31 першого поверху будівлі
учбово-лабораторного корпусу (літ. А-5) загальною площею 1,0 м2.
Балансоутримувач майна: Запорізька державна інженерна академія.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69006, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова,
буд.10. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну
дії договору оренди. Контактні телефони: відділ оренди державного майна
(061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса
РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: публічне
акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк». Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 81, 82 першого
поверху адміністративно-учбового корпусу № 9 (літ. А-4) загальною
площею 36,6 м2. Балансоутримувач майна: Таврійський державний агротехнологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька
обл., м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 20. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-

1 червня 2016 року

хунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки
(061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій
області. Платник робіт з оцінки: ФОП Гонцова Олена Олександрівна. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 52, 83 першого
поверху адміністративно-учбового корпусу № 9 (літ. А-4) загальною
площею 34,4 м2. Балансоутримувач майна: Таврійський державний агротехнологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька
обл., м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 20. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки
(061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій
області. Платник робіт з оцінки: ФОП Яремій Віталій Іванович. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 66 першого
поверху триповерхової будівлі (літ. А-3) загальною площею 22,7 м2.
Балансоутримувач майна: ДВНЗ «Мелітопольський промислово-економічний
коледж». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь,
просп. 50-річчя Перемоги, 19. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Контактні телефони: відділ оренди
державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).
Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник
робіт з оцінки: ФОП Байструк Дмитро Володимирович. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016.
 9. Назва об’єкта оцінки: металева площадка загальною площею 4,03 м 2 водозабірної споруди, реєстровий номер
03641513.5.ММСФОО019, яка розташована на території насосної станції НС-1 (літ. В). Балансоутримувач майна: Вільнянське міжрайонне управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
Вільнянський р-н, c. Вільногрушівське, вул. Набережна, 35а. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Контактні
телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій
області. Платник робіт з оцінки: Обслуговуючий кооператив «Мікрон». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 1 до № 6 включно, вбудовані в будівлю складу кооперації (літ. Ш-1), загальною площею
459,6 м2 та навіс № 2 (літ. Щ). Балансоутримувач майна: ДП «Запорізький
конструкторсько-технологічний інститут сільськогосподарського машинобудування». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89),
відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій
області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ПП «ФІРМА «ДІНАС». Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 51, № 52 першого поверху адміністративної будівлі літ. А-10 загальною площею
57,8 м2. Балансоутримувач майна: ДП «Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний (Леніна), 77. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки
(061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій
області. Платник робіт з оцінки: ФОП Криволапов О. П. Дата оцінки: (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта
господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності,
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у
межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки. Оцінювачі, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має
підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта
оцінки та дату проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки окремо:
підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які
працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення); конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому
конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001,
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16. Телефони для довідок: (061) 226-07-50, 226-07-66, 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційнодокументального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій
області (каб. № 9) до 10.06.2016 (включно).
Конкурс відбудеться 16.06.2016 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Гідротехнічні споруди двох ставів (став № 1 площею 4,7013 га
та став № 3 площею 2,1085 га), а саме: контурні дамби ставу № 1-Д1-1,
Д1-2; водороздільна дамба ставу № 3-Д3-1, донні водовипуски –
шлюзи (2 шт. згідно з планом № 1, 2), які під час приватизації не включені до статутного фонду ВАТ «Задубрівці», що обліковуються на балансі
ВАТ «Задубрівці», за адресою: Івано-Франківська обл., Снятинський р-н,
с. Задубрівці. Запланована дата оцінки: 31.05.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення
договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області.
Платник оцінки – Фермерське господарство «Агро-лан 2016».
 2. Частина приміщення роздягальні загальною площею 7,37 м2
у фойє на першому поверсі головного учбового корпусу, що обліковується на балансі Калуського політехнічного коледжу, за адресою: ІваноФранківська обл., Калуський р-н, вул. Б. Хмельницького, 2. Запланована дата
оцінки: 31.05.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник
оцінки – ФОП Воліцька М. Г.
 3. Група адміністративно-виробничих приміщень площею
5 927,8 м2 та 485,0 пог. м паркану, у т. ч.: 1) частина адміністративнопобутового корпусу площею 1 179,4 м2 (літера «А»); 2) цех струганого шпону
площею 2 758,7 м2 (літера «Б»); 3) пилорама 456,2 м2 (літера «В»); 4) склад
площею 290,0 м2 (літера «Г»); 5) клас цивільної оборони площею 133,8 м2
(літера «Д»); 6) склад ЦСШ площею 353,2 м2 (літера «Ж»); 7) склад площею
39,5 м2 (літера «З»); 8) трансформаторна площею 42,5 м2 (літера «К»); 9) басейн площею 130,5 м2 (літера «Л»); 10) басейн площею 423,50 м2 (літера «М»);
11) дерев’яна споруда альтанки площею 16,0 м2; 12) котельня 104,5 м2 та
огорожа із залізобетонних плит площею 428,0 пог. м, м. Івано-Франкківськ,
вул. Ребета, 6, що обліковуються на балансі державного підприємства
«Івано-Франківський військовий ліспромкомбінат», за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Ребета, 6. Запланована дата оцінки: 31.05.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди

для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по ІваноФранківській області. Платник оцінки – ТОВ «Євро Еко Сервіс». Конкурсна
документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна і підписання звіту про оцінку
майна за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної
комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); документи, в яких зазначено правовий статус претендента, склад
оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки майна; документи, що підтверджують право на виконання таких робіт; інформацію про
претендента за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента містить: відомості про
діяльність претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо), іншу
інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових
відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з
оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути
завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть
бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,
якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямами з оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні
приймає рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент
має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу, а саме до 09.06.2016 включно.
Конкурс відбудеться 15.06.2016 о 10.00 у кабінеті № 315 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській області за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для
довідок 55-31-39.

КІРОВОГРАДСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля площею 2,0 м2 на першому поверсі учбового корпусу № 4 за адресою:
м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, що перебуває на балансі Кіровоградського
державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Найменування
балансоутримувача: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кіровоград,
вул. Шевченка, 1. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу:
mailbox@kr.spfu.gov.ua Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
12.05.2016, тис. грн: 0,03627. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2016. Площа земельної ділянки: 2,24 м2. Місце розташування земельної
ділянки: м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт
з оцінки: ПАТ комерційний банк «Приватбанк» (тел. (095) 072-14-74).
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 26,7 м2
на першому поверсі адмінбудівлі за адресою: м. Кіровоград, вул. Велика
Перспективна, 55, що перебуває на балансі Державної фіскальної служби
України і в оперативному управлінні (користуванні) Головного управління ДФС
у Кіровоградській області. Найменування балансоутримувача: Державна фіскальна служба України і в оперативному управлінні (користуванні) Головного
управління ДФС у Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 55. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38.
Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника
конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
01.04.2016, тис. грн: 5,75794. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.05.2016. Площа земельної ділянки: 26,7 м2. Місце розташування земельної
ділянки: м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 55. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2).
Платник робіт з оцінки: громадська організація «Кіровоградська об’єднана організація інвалідів, інвалідів війни і учасників АТО» (тел. (0522) 22-76-19).
 3. Назва об’єкта оцінки: комплекс нежитлових будівель та|| споруд,
а саме: будівля головного корпусу (механічний цех літ. Б, б, б ) загальною площею 5 393,0 м2, будівля адміністративно-побутового корпусу
(літ. А, А1, апр., апр.1) загальною площею 812,4 м2, бокс збірний для автомобілів (літ. В) загальною площею 561,6 м2 за адресою: Кіровоградська
обл., м. Олександрія, проїзд Поліграфістів, 10а, що перебувають на балансі
державного підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація».
Найменування балансоутримувача: державне підприємство «Об’єднана
компанія «Укрвуглереструктуризація». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Кіровоградська обл., м. Олександрія, проїзд Поліграфістів, 10а. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522)
33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком, шт.: 3 об’єкти. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.05.2016, тис.
грн: дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.05.2016. Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Олександрія, проїзд Поліграфістів, 10а. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ТОВ «Олександрійська ливарна компанія» (тел. (067) 608-19-67).
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності –
суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті має містити
пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт; строк виконання робіт – не більше 5 днів, шляхом поштового відправлення на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо
у кімн. 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2 до 13.06.2016 включно у робочий час до 17.15. На конверті слід
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
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зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться 17 червня 2016 р. о 8.30 у РВ ФДМУ
по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2, кімн. 708.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації державної власності
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – 2-квар
тирний житловий будинок разом із земельною ділянкою. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній (об’єкт повернений у державну власність). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Буськ,
вул. Поповича, 4в. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою з метою
його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна адреса
замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата. на яку проводиться оцінка
майна): 31.05.2016. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 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 потрібно 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.

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: частина нежитлового приміщення будівлі площею 25,1 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Першотравнева, 4, с. Сенча,
Лохвицький р-н, Полтавська обл. 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: ПАТ «Державний ощадний банк».
 2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення будівлі площею 12,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Гоголя, 24, с. Красногорівка, Велико
багачанський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: ПД УДППЗ «Укр
пошта». 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: ПАТ «Державний ощадний банк».
 3. Назва об’єкта: окремо визначене замощення земельної ділянки площею 30,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Українська, 60,
м. Миргород, Полтавська обл. Балансоутримувач: Медичний реабілітаційний центр МВС України «Миргород». 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 Гунька Н. М.
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 до 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 має обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерсь
кого та адміністративно-господарської роботи РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 415 до 10.06.2016 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, конкурс
відбудеться 16.06.2016 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.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: будівля столярного цеху (РБУ) «С-2»
площею 982,8 м2. Балансоутримувач об’єкта: ДП НВО «Потенціал-Еко».
Місцезнаходження об’єкта: м. Рівне, вул. Київська, 106. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0362)
26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу:
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ТОВ «БЕПАС ЕНЕРГО». Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій,
станом на 12.04.2016 становить 0, 00 грн. Інформація щодо розміру, місця
розташування, цільового призначення, правового режиму, нормативної
грошової оцінки земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.05.2016
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення другого поверху навчальновиробничої майстерні навчального корпусу площею 96, 7 м2 та підсобне
приміщення першого поверху навчального корпусу площею 53,2 м2.
Балансоутримувач об’єкта: Державний професійно-технічний навчальний заклад «Березнівське вище професійне училище». Місцезнаходження об’єкта:
Рівненська обл., м. Березне, вул. Ціолковського, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0362)
26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу: 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028,

№ 44 (960)

м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Скотинянський В.
В. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 2 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 17.03.2016 становить 0, 00 грн. Розмір земельної ділянки, усього: 33130 м2. Місцерозташування земельної ділянки:Рівненська
обл., м. Березне, вул. Ціолковського, 2. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 2 767 980, 46 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина цегляної труби площею 6,0 м2.
Балансоутримувач об’єкта: ДП НВО «Потенціал-Еко». Місцезнаходження
об’єкта: м. Рівне, вул. Київська, 106. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-66-75
(відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу: 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПАТ «ДАТАГРУП». 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 залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій – інформація відсутня.
Інформація щодо розміру, місця розташування, цільового призначення, правового режиму, нормативної грошової оцінки земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
ремонтно-механічної майстерні, реєстр. № 01033651.6.ШДИШЖЛ005,
площею 89, 0 м2. Балансоутримувач об’єкта: Дубровицьке управліня водного господарства. Місцезнаходження об’єкта: Рівненська обл., м. Дубровиця,
вул Артеменка, 30. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного
майна). Телефакс замовника конкурсу: 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з
оцінки: ФОП Коростель Г. В. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій – інформація відсутня. Інформація
щодо розміру, місця розташування, цільового призначення, правового режиму, нормативної грошової оцінки земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина майданчика автобусної зупинки ВП РАЕС (інв. № 11242/1, реєстр. № 24584661.317.ПШТДПЮ80)
площею 58,0 м2. Балансоутримувач об’єкта: ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК
«Енергоатом». Місцезнаходження об’єкта: Рівненська обл., м. Кузецовськ,
Промислова дорога. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу: 26-86-80. Електронна адреса
замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник
робіт з оцінки: ФОП Белькевич Т. В. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Інформація
щодо розміру, місця розташування, цільового призначення, правового режиму, нормативної грошової оцінки земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 6. Назва об’єкта оцінки: асфальтований майданчик, реєстр.
№ 21536845.5.ЮКДПНК005 площею 25,0 м2. Балансоутримувач об’єк
та: Філія УДП «Укрінтеравтосервіс-Волинь». Місцезнаходження об’єкта:
Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-66-75
(відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу: 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,
77). Платник робіт з оцінки: ТОВ «Вирівський кар’єр». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня.
Інформація щодо розміру, місця розташування, цільового призначення, правового режиму, нормативної грошової оцінки земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 7. Назва об’єкта оцінки: асфальтований майданчик, реєстр.
№ 21536845.5.ЮКДПНК005, площею 25,0 м 2. Балансоутримувач
об’єкта: Філія УДП «Укрінтеравтосервіс-Волинь». Місцезнаходження об’єкта:
Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-66-75
(відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу: 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Мірко Л. В. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня.
Інформація щодо розміру, місця розташування, цільового призначення, правового режиму, нормативної грошової оцінки земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно
до Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого відповідно до
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльності в Україні», яким передбачено провадження практичної оціночної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі необхідно подати до РВ ФДМУ по
Рівненській області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які містяться в конверті На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву
об’єкта, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву, та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах I, II, III, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться 17 червня 2016 року о 9.00 у РВ ФДМУ по
Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються 10.06.2016 (включно) до
16.00 за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень адміністративної будівлі площею 25, 0 м2. Балансоутримувач об’єкта: Рівненське
міжрайонне управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта:
Рівненська обл., смт Гоща, вул. Ковпака, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою про-

довження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-66-75
(відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу: 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,
77). Платник робіт з оцінки: ТОВ «ПО Земельні ресурси». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, інформація відсутня. Інформація щодо розміру, місця розташування, цільового призначення,
правового режиму, нормативної грошової оцінки земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення другого поверху триповерхової будівлі поста ЕЦ станції Острог площею
1,0 м2; частина нежитлового приміщення першого поверху одноповерхової будівлі вокзалу по станції Івачково площею 1,0 м2; частина
нежитлового приміщення першого поверху одноповерхової будівлі
ДСП (вокзалу) по станції Могиляни площею 1,0 м2. Балансоутримувач
об’єкта: Козятинське будівельно-монтажне експлуатаційне управління № 2
ДТГО «Південно-Західна залізниця». Місцезнаходження об’єкта: Рівненська
обл., Острозький р-н, с. Оженин, вул. Мирна (Леніна), 13і ; Рівненська обл.,
Острозький р-н, с. Українка, вул. Залізнична, 49а ; Рівненська обл., Острозький
р-н, с. Могиляни, вул. Залізнична, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу: 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник
робіт з оцінки: ТзОВ «Локо Діджітал». Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами) – 3 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Інформація
щодо розміру, місця розташування, цільового призначення, правового режиму, нормативної грошової оцінки земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 50,3 м2,
розташоване на другому поверсі 2-поверхової прибудови до
4-поверхової цегляної будівлі головного корпусу Мирогощанського
аграрного коледжу. Балансоутримувач об’єкта: Мирогощанський аграрний коледж. Місцезнаходження об’єкта: Рівненська обл., Дубенський р-н,
с. Мирогоща, вул. Студентська, 10. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу: 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник
робіт з оцінки: ПАТ «Укртелеком». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій – інформація відсутня. Інформація щодо
розміру, місця розташування, цільового призначення, правового режиму, нормативної грошової оцінки земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: три підвальних приміщення гуртожитку № 6, реєстр. № 02071116.1.КЧЦШЧЮ124, площею 37,2 м2.
Балансоутримувач об’єкта: Національний університет водного господарства та природокористування. Місцезнаходження об’єкта: м. Рівне,
вул. Чорновола, 53. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного
майна). Телефакс замовника конкурсу: 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з
оцінки: ФОП Могутов О. В. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами) – 3 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Інформація
щодо розміру, місця розташування, цільового призначення, правового режиму, нормативної грошової оцінки земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля першого поверху гуртожитку № 6 площею 2,0 м2. Балансоутримувач об’єкта: Національний університет водного господарства та природокористування. Місцезнаходження
об’єкта: м. Рівне, вул. Чорновола, 53. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу: 26-86-80 Електронна
адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник
робіт з оцінки: ПАТ АБ «Укргазбанк». Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня.
Інформація щодо розміру, місця розташування, цільового призначення, правового режиму, нормативної грошової оцінки земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 6. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху будівлі відділення поштового зв’язку Старе Село площею 31,7 м2. Балансоутримувач
об’єкта: Рівненська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта:
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Старе Село, вул. Б. Хмельницького, 55.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс
замовника конкурсу: 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській
області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП
Чурилович С. І. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: інформація відсутня. Інформація щодо розміру, місця розташування, цільового призначення, правового режиму, нормативної
грошової оцінки земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно
до Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого відповідно до
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльності в Україні», яким передбачено провадження практичної оціночної
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 до РВ ФДМУ по
Рівненській області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які містяться в конверті На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву
об’єкта, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву, та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах I, II, III, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться 17 червня 2016 року о 9.00 у РВ ФДМУ по
Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються. 10.06.2016 (включно) до
16.00 за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок
26-79-91.
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ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти приватизації
 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення підвалу
№ 3-20; 1-го поверху № 14-52; 2-го поверху № 1-19 загальною площею
1 256,7 м2 (колишня їдальня № 907) в літ. «БХ-5», що перебувають на балансі ПАТ «Харківський домобудівельний комбінат № 1». Місцезнаходження
підприємства (об’єкта оцінки): 61106, м. Харків, вул. Плиткова, 12. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка початкової вартості об’єкта
державної власності групи А, що приватизується шляхом продажу на аукціоні в електронній формі. Галузь народного господарства, основні види
продукції (послуг), що виробляються: громадське харчування. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): нежитлові приміщення підвалу № 3-20; 1-го поверху № 14-52; 2-го поверху № 1-19 загальною площею
1 256,7 м2 (колишня їдальня № 907) в літ. «БХ-5», рік введення в експлуатацію – 1972. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість майна: –. Експертна вартість майна: на 30.09.2015 становить 366 900,00 грн без урахування ПДВ.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Організаційноправова форма (державна/орендна): державна. Запланована дата оцінки:
орієнтовно 31.05.2016.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення цокольного
: 15, 17, 17а, 18, 20, 21 в літ. «А-9» загальною
поверху № І, 1, 1а, 8, 10 –
площею 220,2 м2. Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): м. Харків,
просп. Дзюби, 4. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка початкової вартості об’єкта державної власності групи А, що приватизується
шляхом продажу на аукціоні. Галузь народного господарства, основні види
продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про
об’єкт): нежитлові приміщення цокольного поверху № І, 1, 1а, 8, 10÷15, 17, 17а,
18, 20, 21 в житловому будинку літ. «А-9» загальною площею 220,2 м2. Рік побудови – 1981. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського
товариства: –. Балансова залишкова вартість майна: –. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю (так, ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна. Орієнтовна дата оцінки: 31.05.2016.
 3. Найменування об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення цокольного поверху № ІІ, ІV, 22, 23, 23а, 23б в житловому будинку
літ. «А-9» загальною площею 29,7 м2. Місцезнаходження підприємства
(об’єкта оцінки): м. Харків, просп. Дзюби, буд. 4. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка початкової вартості об’єкта державної власності
групи А, що приватизується шляхом продажу на аукціоні. Галузь народного
господарства, основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): вбудоване нежитлове приміщення цокольного поверху № ІІ, ІV, 22, 23, 23а, 23б в житловому будинку
літ. «А-9» загальною площею 29,7 м2. Рік побудови – 1981. Розмір статутного
фонду (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість майна: –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю
(так, ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна.
Орієнтовна дата оцінки: 31.05.2016.
 4. Найменування об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення
цокольного поверху № Iа, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9 в житловому будинку
літ. «А-9» загальною площею 81,6 м2. Місцезнаходження підприємства
(об’єкта оцінки): м. Харків, просп. Дзюби, буд. 4. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка початкової вартості об’єкта державної власності
групи А, що приватизується шляхом продажу на аукціоні. Галузь народного
господарства, основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): вбудовані нежитлові приміщення цокольного поверху № Iа, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9 в житловому будинку
літ. «А-9» загальною площею 81,6 м2. Рік побудови – 1981. Розмір статутного
фонду (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість майна: – . Наявність об’єктів, що містять державну таємницю
(так, ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна.
Орієнтовна дата оцінки: 31.05.2016.
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 має 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: приміщення загальною площею
63,0 м2 (у т. ч. площа загального користування – 15,9 м2) в адміністративній будівлі. Балансоутримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл.,
м. Деражня, вул. Миру, 36. 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 – 61 035,90 грн. Розмір земельної ділянки – 0,069 га. Місце розташування земельної ділянки: Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Миру,
36. Цільове призначення земельної ділянки – під адмінбудинок. 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 «Подільські оптичні мережі».
 Назва об’єкта оцінки № 2: частина приміщення площею 1,0 м2 та
антено-місце на димовій трубі. Балансоутримувач – Козятинське БМЕУ ПАТ
«Укрзалізниця». Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Славута,
вул. Привокзальна, 18а. Мета проведення незалежної оцінки – продовження
договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на
01.05.2016 – 7,01 грн. Розмір земельної ділянки – 198 102,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: Хмельницька обл., м. Славута, вул. Привокзальна.
Цільове призначення земельної ділянки – землі транспорту. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 31 659 474,97 грн. Дата оцінки – 30.04.2016.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ
«Локо Діджітал».
 Назва об’єкта оцінки № 3: частина приміщення площею 1,0 м2 на
другому поверсі будівлі поста ЕЦ по ст. Кривин. Балансоутримувач –
Козятинське БМЕУ ПАТ «Укрзалізниця». Місцезнаходження об’єкта:
Хмельницька обл., Славутський р-н, ст. Кривин, вул. Привокзальна, 15г. Мета
проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон
та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.
gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 01.05.2016 – 1 476,05 грн.
Розмір земельної ділянки – 30,0219 га. Місце розташування земельної ділянки: Хмельницька обл., Славутський р-н, ст. Кривин. Цільове призначення
земельної ділянки – землі транспорту та зв’язку. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки – 19 318 965,27 грн. Дата оцінки – 31.03.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «Локо Діджітал».
 Назва об’єкта оцінки № 4: частина приміщення площею 1,0 м2
на першому поверсі будівлі ДСП з.с. пост Жлобинський. Балансо
утримувач – Козятинське БМЕУ ПАТ «Укрзалізниця». Місцезнаходження
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об’єкта: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Судилків, вул. Залізнична,
17. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 01.05.2016 –
2 530,66 грн. Дата оцінки – 31.03.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «Локо Діджітал».
 Назва об’єкта оцінки № 5: нежитлова будівля загальною площею
394,8 м2. Балансоутримувач – Хмельницька філія концерну «Військторг
сервіс». Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. І. Франка, 36/1.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон
та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.
gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 25.03.2016 – 112 924,91
грн. 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 – ФОП Кондратюк Ростислав Сергійович.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у запечатаному конверті з описом документів, що містяться у
конверті, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою
формою (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів,
що підтверджують право на виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу 1 Положення (за наявності);
інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (абзац
другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення); 3) конкурсна
пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000,
м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефони для довідок: (0382)
72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору з кадрової роботи,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи
зі ЗМІ РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) до 10 червня 2016 року
(включно) до 15.30.
Конкурс відбудеться 16 червня 2016 року о 10.00 в РВ ФДМУ
по Хмельн ицькій області за адресою: 29000, м. Хмельницький,
вул. Соборна, 75.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Об’єкт оцінки: частина приміщення тамбура навчального корпусу
№ 4 площею 5,0 м2 за адресою: вул. Дашковича, 24, м. Черкаси, балансоутримувач – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.
Платник робіт з оцінки: ФОП Нізолова А. Л. Дата оцінки: 31.05.16.
 2. Об’єкт оцінки: частина приміщень першого поверху будівлі площею 69,8 м2 за адресою: вул. Новоселівська, 1, м. Золотоноша, Черкаська обл.,
що обліковуються на балансі Головного управління статистики у Черкаській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Попова Л. О. Дата оцінки: 31.05.16.
 3. Об’єкт оцінки: приміщення першого поверху будівлі інженер
но-лабораторного корпусу площею 123,25 м2 за адресою: вул. Б. Виш
невецького, 85, м. Черкаси, що обліковуються на балансі ДП Наукововиробничий комплекс «Фотоприлад». Платник робіт з оцінки: ТОВ «ТОПМЕД
СЕРВІС». Дата оцінки: 31.05.16.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області
 1. Об’єкт оцінки: частина приміщення гуртожитку площею 1,5 м2
за адресою: вул. Петровського, 283, м. Черкаси, балансоутримувач –
Державний навчальний заклад «Черкаське вище професійне училище».
Платник робіт з оцінки: Іщенко Ю. В. Дата оцінки: 31.05.16.
 2. Об’єкт оцінки: частина нежитлового приміщення другого поверху триповерхової цегляної будівлі загальною площею 27,8 м2 за адресою: вул. Центральна (Леніна), 61, смт Драбів, Черкаська обл., балансоутримувач – ЧД УДППЗ «Укрпошта». Платник робіт з оцінки: Черкаське обласне
відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Дата оцінки: 31.05.16.
 3. Об’єкт оцінки: частина нежитлового приміщення другого поверху триповерхової цегляної будівлі загальною площею 47,2 м2 за адресою: вул. Центральна (Леніна), 61, смт Драбів, Черкаська обл., балансоутримувач – ЧД УДППЗ «Укрпошта». Платник робіт з оцінки: інші організаційноправові форми відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України в Драбівському районі. Дата оцінки: 31.05.16.
 4. Об’єкт оцінки: частина нежитлових приміщень на першому поверсі адміністративно-виробничої будівлі площею 2,0 м2 за адресою:
вул. Леніна, 35, м. Жашків, Черкаська обл., балансоутримувач – ЧД УДППЗ
«Укрпошта». Платник робіт з оцінки: ПАТ «Державний ощадний банк України».
Дата оцінки: 31.05.16.
 5. Об’єкт оцінки: частина підвальних приміщень навчального корпусу № 1 площею 81,0 м2 за адресою: вул. Садова, 2, м. Умань, Черкаська
обл., балансоутримувач – Уманський державний педагогічний університет ім.
П. Тичини. Платник робіт з оцінки: ФОП Жовтий О. О. Дата оцінки: 31.05.16.
 6. Об’єкт оцінки: частина приміщень першого поверху чотириповер
хової адміністративної будівлі площею 17,0 м2 за адресою: бульв. Шевченка,
205, м. Черкаси, що обліковується на балансі ДП «Черкаський НДІТЕХІМ».
Платник робіт з оцінки: ФОП Пашенковська І. В. Дата оцінки: 31.05.16.
ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
 1. Об’єкт оцінки: об’єкт державної власності групи А – нежитлова будівля лазні загальною площею 182,3 м2 за адресою: 20123, Черкаська обл.,
Маньківський р-н, с. Крачківка, вул. Молодіжна, 28. Дата оцінки: 31.05.16.
 2. Об’єкт оцінки: об’єкт державної власності групи Ж – медсанчастина за адресою: 20705, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Коробейника, 1.
Балансоутримувач – ПАТ «Науково-виробниче підприємство «Смілянський
елекромеханічний завод». Дата оцінки: 31.05.16.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності –
суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, яка складається з підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою
(додаток 3 до Положення); інформація про претендента (додаток 4 до
Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 2 до Положення) разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення);
пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не більше 8 календарних
днів), запечатані в окремому конверті.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір
конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по
Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000.
Email: dak_71@ spfu.gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 10 червня 2016 року до 17.00.
Конкурс відбудеться 16 червня 2016 року о 10.00 у РВ ФДМУ по
Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси,
18000, тел. 37-29-71.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
 1. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля (5-3) першого поверху будівлі навчального корпусу № 9 (блок літ. В) площею 2,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 101. Мета проведення оцінки: передача
в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замов-

ника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу:
admin_77@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або єдиний 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 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами): 182,77 грн станом на 30.04.2016. 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: 2,8512 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 101. Цільове призначення земельної
ділянки: для обслуговування будівель. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина комори (4-2) першого поверху
навчального корпусу (літ. Б) площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Вижницький коледж прикладного мистецтва
ім. В. Ю. Шкрібляка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернівецька обл.,
м. Вижниця, вул. Д. Загула, 13. Мета проведення оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: admin_77@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: 85.42
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 од. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис.
грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 3374,7 грн станом на 30.04.2016. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього:
0,4196 га. Місце розташування земельної ділянки: на території Вижницької
міської ради Чернівецької області. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування навчального корпусу. Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190.
Замовник незалежної оцінки об’єктів оцінки – РВ ФДМУ по Чернівецькій
області. Платник незалежної оцінки об’єктів оцінки – юридична особа – ПАТ
КБ «ПриватБанк».
Строк виконання робіт щодо надання послуг з оцінки зазначених об’єктів
оренди не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Процедура конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується РВ ФДМУ по Чернівецькій області,
якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша
200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються
претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та
спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т.ч. земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно
до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.08.2013 за № 637/23469.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єкта оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, а також інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці,
21а або безпосередньо до каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області до
18.00 08.06.2016. 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 14 червня 2016 р. о 10.00 у РВ ФДМУ по
Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а.
Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення
площею 36,4 м2 будівлі магазину. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Прилуцьке лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 16700, Чернігівська обл.,
м. Ічня, вул. Воскресінська (колишня Леніна), 233. Платник робіт з оцінки –
ФОП Семенець Н. О. Замовник робіт з оцінки – Державне підприємство
«Прилуцьке лісове господарство» (17500, Чернігівська обл., м. Прилуки,
вул. Київська, 288). Тел./телефакс замовника конкурсу (04637) 5-05-59.
Електронна адреса замовника конкурсу: forest_2000@ukr.net
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
26,5 м2 сьомого поверху кімн. 714 дев’ятиповерхової адмінбудівлі.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Чернігівський державний центр науки, інновацій та інформатизації».
Місцезнаходження об’єкта: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39. Платник робіт з
оцінки – Обласна громадська організація «Чернігівська ліга фармацевтів».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 25,0 м2 на першому поверсі чотириповерхової будівлі гуртожитку № 2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ніжинський
державний університет імені М. Гоголя. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Чернігівська обл., м. Ніжин, пл. І. Франка, 2. Платник робіт з оцінки – ФОП
Нечваль Л. М. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області
(14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462)
67-28-18. Телефакс замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки:
визначення відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.05.2016. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів,
просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по
Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн.
320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.
Продовження рубрики на стор. 8
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ВІННИЦЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Вінницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Фонд державного Не увійшло під час приватизації до статутного (складеного)
майна України
капіталу КСП «Ладижинське»

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
Нерухоме майно – окремо розташо–
24325, Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Лу215,12
107 990,00
2 роки 364 дні
Здійснення виробнивана одноповерхова будівля лазні
кашівка, вул. Першотравнева, 56, корпус А
чої діяльності

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

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

Назва органу управління

1 Міністерство освіти і науки
України
2 Міністерство освіти і науки
України
3 Міністерство освіти і науки
України
4 Державне космічне агентство України
5 Міністерство освіти і науки
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
39568620, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ,
вул. Дзержинського, 2/4, тел. 745-55-96
39568620, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ,
вул. Дзержинського, 2/4, тел. 745-55-96
37664469, ДВНЗ Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг,
вул. XXII партз’їзду, 11, тел. (0562) 409-06-06
24228794, Національний центр аерокосмічної освіти ім. О. Макарова, м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 26, тел. (056) 713-57-56
37664469, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг,
вул. XXII партз’їзду, 11, тел. (0562) 409-06-06

найменування

реєстровий номер майна

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можлиплоща, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
м. Дніпропетровськ, вул. Рога63,2
479 498,00
1 рік
льова, 8
м. Дніпропетровськ, вул. Дзер33,95
339 087,00
1 рік
жинського, 2/4
м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57 199,0
342 081,00
2 роки 11 місяців
місцезнаходження

Нежитлове вбудоване
Інформація відсутня
приміщення
Нежитлове вбудоване
Інформація відсутня
приміщення
Нежитлові вбудовані
Інформація відсутня
приміщення
Нежитлове вбудоване
УЕНАТК017
м. Дніпропетровськ, вул. Поприміщення
лігонна, 21д
Нежитлові вбудовані 37664469.1 РШШМВД359 м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57
приміщення

160,8

537 715,00

2 роки 11 місяців

175,9

302 372,00

2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи,
у навчальному закладі
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи,
у навчальному закладі (погодинне використання)
Розміщення магазину непродовольчих товарів та складу
Розміщення складу без права організації концертів та іншої
видовищно-розважальної діяльності
Розміщення магазину-скаду

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

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Житомирській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу
з/п
управління
1 Міністерство освіти
і науки України

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою без ПДВ, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
00493681, Житомирський національний агроекологічний університет Нежитлові приміщення (буфет та кухня) 00493681.1.БЕШСНП6137 м. Житомир,
37,3
169 671,00
До 3 років
Розміщення буфету (без реалізації
України, 10008, м. Житомир, бульв. Старий, 7, тел. (0412) 37-49-31 в будівлі гуртожитку № 2 (літ. А)
вул. І. Франка, 6
товарів підакцизної групи)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство інфра- 38728360, Бердянська філія ДП «Адміністрація морських портів
структури України України», 71112, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. М. Горького, 6,
тел. (06153) 3-34-92
2 Міністерство освіти і 02070849, Запорізький національний технічний університет, 69063,
науки України
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, тел. (061) 764-25-06
3 Міністерство освіти і 00493698, Таврійський державний агротехнологічний університет,
науки України
72310, Запорізька обл., м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького, 18,
тел. (0619) 42-06-18

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
38727770.1.АААИБЕ772; Запорізька обл., м. Бердянськ, 101,9;
413 176,00
1 рік
Розміщення їдальні, буфету, що не здій38727770.1.АААИБЕ743 вул. Горького, 6
9,9
снюють продаж товарів підакцизної групи

найменування

реєстровий номер майна

Тамбур ІІ, ІІІ, нежитлові приміщення № 16, № 17, з № 20 до № 23,
одноповерхової будівлі (літ. Оо) та нежитлові приміщення № 106,
108, 109 першого поверху чотириповерхової будівлі (літ. Ааа1)
Частина нежитлового приміщення № 109 першого поверху учбово- 02070849.13.КМФХЧХ001 м. Запоріжжя, пр. Соборний
лабораторного корпусу (літ. А-3)
(Леніна), 194
Нежитлові приміщення з № 45 до № 60 включно другого поверху 00493698.1.БЕШСНП6249 Запорізька обл., Якимівський
будівлі їдальні (Літ. А-3)
р-н, смт Кирилівка, вул. Калініна, 66

2,0

7 852,00

2 роки 11 місяців

472,3

1 155 965,00

2 роки 364 дні

Розміщення банкомата та термінала самообслуговування
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи (згідно з
графіками заїздів відпочиваючих)

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

КИЇВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Київській області про намір передати в оренду об’єкт державної власності, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

1 Державна казначейська служба України
2 Міністерство інфраструктури України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
38007070, Бориспільське управління Державної
казначейської служби України Київської області
20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

3 Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Боструктури України
риспіль»

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна пло- вартість майна за неза- максимально можлимета використання
ща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Частина службового приміщення (інв. № 10310001) на 1-му 38007070.1.АААГБД231 Київська обл., м. Бориспіль,
30,9
204 832,00
2 роки 11 місяців Розміщення архівного відділу
поверсі будівлі
вул. Київський шлях, 63
Нежитлове приміщення № 41 на 1-му поверсі пасажирського 20572069.1435НЛТНПД1884 Київська обл., м. Бориспіль,
16,0;
1 690 097,00
1 рік
Розміщення аптеки
термінала «D»;
Аеропорт
частина приміщення № 40 на 1-му поверсі пасажирського
2,5
термінала «D»
Приміщення № 7 на 1-му поверсі пасажирського термінала 20572069.1435.НЛТНПД1884 Київська обл., м. Бориспіль,
3,6
303 000,00
1 рік
Згідно з додатком 2 до Методики розрахунку орендної плати
«D» (інв. № 47578)
Аеропорт
за державне майно та пропорції її розподілу, орендна ставка
за яким дорівнює або є більшою за 15 %
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області. У разі
надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно вимог абз. 3 третього 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
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство освіти 00492990, Львівський національний університет ветеринарної меди- Нежитлове приміщення № 132a на сьомому по- 00492990.4.БEШСНП9526 м. Львів, вул. Пе14,8
193 500,00
2 роки 364 дні
Розміщення лабораторії суі науки України
цини та біотехнологій імені С.З.Гжицького, 79010, м. Львів, вул. Пе- версі 7-поверхового навчально-адміністративного
карська, 50
станом на 29.02.2016
часних технологій та інградікарська, 50, тел. (032) 260-28-89, факс 275-67-95
корпусу «літ.А-7»
єнтів (інше використання)

№
з/п

Назва органу
управління

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

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».

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

Назва органу
управління

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

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
01432761.101.ЮРИЄАХ033 вул. Фрунзе, 8, с. Розсошенці, Пол258,2
785 200,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що діє на основі приватної властавський р-н, Полтавська обл.
ності і надає послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових
відправлень (кур’єрська служба)

найменування реєстровий номер майна

1 Державна служба гео- 21044912, Полтавська експедиція по геофізичним дослідженням в свердловинах, вул. Фрун- Нежитлове
логії та надр України зе, 6, с. Розсошенці, Полтавський р-н, Полтавська обл., 38751, тел. (0532) 59-05-43
приміщення

місцезнаходження

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

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Тернопільській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою без ПДВ, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Державне агентство
05379205, Тернопільське обласне управління водних ресурсів, 46003, вул. За Рудкою, Частина площадки з асфаль- 05379205.40.ББФЕРЮ035 м. Тернопіль, вул. Тек330,0
100 820,00
2 роки 11 місяців
Складування будіводних ресурсів України 35, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-64-22, 25-96-85
тним покриттям
стильна, 30а,
вельних матеріалів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний
найменування
телефон)
1 Міністерство 01365691, Відокремлений структурний підрозділ Тальнів- Частина приміщення
освіти і науки ського будівельно-економічного коледжу Уманського наУкраїни
ціонального університету садівництва , вул. Радянська, 93,
м. Тальне, Черкаська обл., тел. (0473) 3-00-70

№ Назва органу
з/п управління

№ 44 (960)

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
вул. Замкова, 93,
50,0;
91 843,03;
2 роки 364 дні
Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для провадження підм.Тальне, Черкась63,4
116 456,97
приємницької діяльності і становить не більш як 50,0 м2; розміщення громадської організації
ка обл.
на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить
понад 50,0 м2

реєстровий номер майна місцезнаходження
–

1 червня 2016 року

⇒

8
Продовження таблиці
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний
телефон)
2 Міністерство 35123606, Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс»,
оборони
вул. Ільїна, 222, м. Черкаси, тел. (0472) 32-88-07
України

№ Назва органу
з/п управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлинайменування
реєстровий номер майна місцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Частина комплексу будівель: ательє № 4 літ. А 33689922.6.УВЮЯЮТ294; вул. Свердлова,
163,5;
219 016,00;
5 років
Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, та інші види діяльності;
та вхідні частини;
105, м. Сміла,
їдальня № 2 літ. А, а, а1, а2, а3 та вхідні частини; 33689922.6.ААААЕЖ165; Черкаська обл.
238,2;
353 204,00;
розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, та інші види діяльності;
павільйон літ. А та вхідна частина;
33689922.6.ААААЕЖ187;
79,2;
112 268,00;
розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної
групи, та інші види діяльності;
павільйон «Смоленськ» літ. Б та вхідна частина; 33689922.6.ААААЕЖ188;
75,1;
43 328,00;
розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів та інші види діяльності;
склад літ. Е, е;
33689922.6.УВЮЯЮТ615;
24,8;
11 590,00;
розміщення складу та інші види діяльності;
склад Г;
33689922.6.ААААЕЖ186;
47,3;
22 106,00;
розміщення складу та інші види діяльності;
склад (з підвалом) літ. Д п/д; підвал;
33689922.6.УВЮЯЮТ614;
118,8; 80,9; 51 328,00; 38 041,00;
розміщення складу та інші види діяльності;
цех борошняних виробів літ. В та вхідні
33689922.6.ААААЕЖ185
87,2
79 487,00
виробництво кондитерських виробів та інші види діяльності
частини

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».

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

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

Назва органу управління

1 Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України
2 Міністерство культури України

00294349, ДП «Український науково-дослідний і проектно-конст
рукторський iнститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ»,
вул. Костянтинівська, 68, м. Київ, 04080, тел. (044) 425-56-32
02226139, Національна парламентська бібліотека України, 01001,
м. Київ, вул. М. Грушевського, 1, тел. (044) 278-85-12
3 Міністерство аграрної політики та про- 38516592, Державне підприємство «Спецагро», 01001, м. Київ,
довольства України
вул. Хрещатик, 24, тел. 279-60-44, факс 279-58-66

найменування
Нерухоме майно – нежитлове приміщення – кімн. 119

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлиреєстровий номер майна місцезнаходження площа,
мета використання
м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
00294349.1.АААДДЛ116 м. Київ, вул. Кос13,1
157 056,00
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж
тянтинівська, 68
станом на 29.02.2016
товарів підакцизної групи

Частина технічного приміщення площею 17,85 м2 та
02226139.1.ЮЖВЦСД183 м. Київ, вул. Боричастина вежі будівлі площею 9,85 м2
чів узвіз, 13
Нерухоме майно – нежитлове приміщення на 1-му по- 38516592.1.МШИМУЕ1134 м. Київ, вул. Бориверсі 7-поверхової будівлі
са Грінченка, 1

27,7
30,3

508 180,00
станом на 29.02.2016
610 700,00
станом на 29.02.2016

2 роки 11 місяців
2 роки

Розміщення оператора телекомунікацій, який
надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку
Розміщення офіса

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

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Лот № 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: приміщення
№ 2 площею 3,6 м2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт.
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про оцінку майна на 31.03.2016
становить 299 843,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: згідно з додатком 2 до Методики
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786
(зі змінами), орендна ставка за яким дорівнює або є більшою за 45 %.
Орендна ставка: згідно з пунктом 11 додатка 2 до Методики розрахунку
орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786 (зі змінами) – 45 %.
Стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – березень
2016 року становить 11 244,11 грн без урахування ПДВ.
Строк оренди: 1 рік.
Конкурс буде проведено 22.06.2016 об 11.00 за адресою: 01032,
м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, реєстрація учасників проходитиме в кімн. 614.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовою.
2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди
замовнику оцінки (за наявності підтвердних документів).
5. Для забезпечення виконань зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту
підписання договору в розмірі, не меншому, ніж потрійна запропонована ним
сума місячної орендної плати, до Державного бюджету України та балансо
утримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
Приймання документів РВ ФДМУ по Київській області здійснюється за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613 щодня з 9.00 до 18.00
(у п’ятницю – з 9.00 до 16.45), крім вихідних днів.
Кінцевий термін приймання РВ ФДМУ по Київській області пропозицій від
претендентів – 17.06.2016 включно.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі
орендних відносин РВ ФДМУ по Київській області за телефоном (044) 200-25-28.
 Лот № 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: приміщення
№ 2 площею 3,6 м2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт.
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про оцінку майна на 31.03.2016
становить 299 843,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: згідно з додатком 2 до Методики
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786
(зі змінами), орендна ставка за яким дорівнює або є більшою за 45 %.
Орендна ставка: згідно з пунктом 11 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786 (зі змінами) – 45 %.
Стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – березень
2016 року становить 11 244,11 грн без урахування ПДВ.
Строк оренди: 1 рік.
Конкурс буде проведено 22.06.2016 об 11.00 за адресою: 01032,
м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, реєстрація учасників проходитиме в кімн. 614.

Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовою.
2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди
замовнику оцінки (за наявності підтвердних документів).
5. Для забезпечення виконань зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту
підписання договору в розмірі, не меншому, ніж потрійна запропонована ним
сума місячної орендної плати, до Державного бюджету України та балансо
утримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
Приймання документів РВ ФДМУ по Київській області здійснюється за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613 щодня з 9.00 до 18.00
(у п’ятницю – з 9.00 до 16.45), крім вихідних днів.
Кінцевий термін приймання РВ ФДМУ по Київській області пропозицій від
претендентів – 17.06.2016 включно.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі орендних відносин РВ ФДМУ по Київській області за телефоном (044)
200-25-28.
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: приміщення № 284
площею 4,6 м2 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою:
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт.
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про оцінку майна на 30.10.2015
становить 295 515,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення офіса.
Орендна ставка: згідно з пунктом 11 додатка 2 до Методики розрахунку
орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786 (зі змінами) – 18 %.
Стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – жовтень
2015 року становить 4 432,73 грн без урахування ПДВ.
Строк оренди: 1 (один) рік.
Конкурс буде проведено 22.06.2016 об 11.00 за адресою: 01032,
м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, реєстрація учасників проходитиме в кімн. 614.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовою.
2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди
замовнику оцінки (за наявності підтвердних документів).
5. Для забезпечення виконань зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту
підписання договору в розмірі, не меншому, ніж потрійна запропонована ним
сума місячної орендної плати, до Державного бюджету України та балансо
утримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
Приймання документів РВ ФДМУ по Київській області здійснюється за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613 щодня з 9.00 до 18.00
(у п’ятницю – з 9.00 до 16.45), крім вихідних днів.
Кінцевий термін приймання РВ ФДМУ по Київській області пропозицій від
претендентів – 17.06.2016 включно.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі орендних відносин РВ ФДМУ по Київській області за телефоном (044)
200-25-28.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання оголошених або
встановлених законодавством умов конкурсу та їх документальне підтвердження, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку
з ним (адреса, телефон, e-mail);
відомості про претендента:

для юридичних осіб: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідченні нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської та кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичних осіб: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність у випадку здійснення функцій представництва;
завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва –
фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента. При цьому на
конверті зазначаються: назва, площа та місцезнаходження об’єкта оренди.

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

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Одеси про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Одеси,
адреса: 65014, м. Одеса, вул. Єврейська, 13.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення магазину (122,0 м2) та приміщення їдальні (189,0 м2 та 120,0 м2) в одноповерховій будівлі їдальні (інв. № 1а) на території військового містечка № 1 загальною площею 431,0 м2 за адресою: Одеська обл., м. Балта,
вул. Гагаріна, 1а.
Мета оренди: розміщення торговельних об’єктів з продажу продовольчих, непродовольчих товарів, а також що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, за базовий місяць розрахунку – грудень 2015 року
становить 7 077,28 грн без урахування ПДВ.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; компенсація орендодавцю податку за
землю під об’єктом оренди; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки
майна; виконання ремонту майна за власний рахунок; встановлення приладів
обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення
прямих договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання
орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку у розмірі, не меншому,
ніж одна місячна орендна плата.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; визначення мети використання; 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»; зобов’язання (пропозиції) виконання умов конкурсу та додаткові пропозиції; пропозиції щодо гарантії оплати
орендної плати (розмір завдатку);
відомості про учасника конкурсу:
для учасників, що є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріально копії установчих
документів; звіт про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з
урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку від учасника
конкурсу про те, що проти нього не порушено справу про банкрутство;
для учасників, що є фізичними особами: копії документів, що посвідчують
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану
представнику фізичної особи; копію ідентифікаційного номера; свідоцтво про
реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; декларацію
про доходи; довідку про взяття на облік платника податків.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – 10 днів з дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Конкурс буде проведено через 20 днів з дати опублікування цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації», тел. для довідок (048)
722-20-65.

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 – 6

Підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 03.03.2016
Для проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності для визначення вартості з метою укладення договорів оренди:
вбудованого приміщення поз.1 площею 27,0 м2 першого поверху нежитлової
будівлі літ.А, місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Ужгородський
р-н, с. Оноківці, вул. Головна, 27а переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В.; вартість послуг – 1 200,00 грн; термін виконання – 4 дні;
вбудованих приміщень поз.11,12,13 загальною площею 29,5 м2 другого поверху нежитлової будівлі пошти літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська
обл., Ужгородський р-н, с. Велика Добронь, вул. Чонгорська (вул. К. Маркса), 3а
переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В.;
вартість послуг – 1 500,00 грн; термін виконання – 5 днів;
вбудованого нежитлового приміщення поз. 5 площею 12,3 м2 та частина
вбудованого нежитлового приміщення поз. 4 площею 5,15 м2 першого поверху
будівлі нежитлового фонду літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
Ужгородський р-н, с. Анталовці, вул. Миру, 62а переможцем конкурсу визнано
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В.; вартість послуг – 1 300,00 грн;
термін виконання – 5 днів;
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вбудованого нежитлового приміщення поз. 9 площею 13,0 м2 другого поверху будівлі відділення зв’язку літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
Ужгородський р-н, с. Великі Лази, вул. Вознесенська, 41б переможцем конкурсу
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В.; вартість послуг – 1 300,00
грн; термін виконання – 4 дні;
вбудованого нежитлового приміщення першого поверху поз. 2-9 площею
6,15 м2 адміністративного будинку РВПЗ та РВЕЗ літ.А, місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Дубове, вул. Гагаріна, 5 переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Байт»; вартість послуг – 2 200,00
грн; термін виконання – до 5 днів;
вбудованих нежитлових приміщень поз. 5, 6, 7 загальною площею 27,8 м2 першого поверху будівлі літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Дубрівка, вул. Центральна, 95а переможцем конкурсу визнано
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт-Центр»; вартість послуг – 1 600,00
грн; термін виконання – 5 днів;
вбудованих нежитлових приміщень поз. 2, 3, 4, 5 загальною площею 35,6 м2
першого поверху адмінбудівлі відділення зв’язку літ. А, місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Кам’яниця, вул. Ужанська, 103 переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт-Центр»; вартість
послуг – 1 500,00 грн; термін виконання – 5 днів;
частини вбудованого нежитлового приміщення першого поверху поз. 3 площею 3,0 м2, сходова клітка поз. 6, 7 загальною площею 6,3 м2 та вбудовані нежитлові приміщення поз. 8, 9, 10 загальною площею 46,6 м2 будівлі відділення
зв’язку літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський р-н,
с. Сюрте (Струмківка), вул. Ракоці, 133 переможцем конкурсу визнано суб’єкта

оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В.; вартість послуг – 1 300,00 грн; термін
виконання – 4 дні;
вбудованого приміщення першого поверху поз. 2 площею 17,1 м2 нежитлової
будівлі відділення поштового зв’язку літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Рахівський р-н, с. Біла Церква, вул. Гагаріна, 1 переможцем конкурсу
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Байт»; вартість послуг – 2 440,00 грн;
термін виконання – до 5 днів;
частини холу (поз. 45 за планом) площею 6,0 м2 першого поверху навчальнолабораторного корпусу літ. «А», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Університетська, 14 переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт – Центр»; вартість послуг – 1 200,00 грн; термін
виконання – 5 днів;
частини фойє площею 2,0 м2 будівлі адмінкорпусу літ. А/, місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м.Мукачеве, вул. Матросова, 32 переможцем конкурсу
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Байт»; вартість послуг – 1 960,00 грн;
термін виконання – до 5 днів;
частини приміщення навчального корпусу площею 1,0 м2, місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Кооперативна, 2 переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Байт»; вартість послуг – 1 960,00
грн; термін виконання – до 5 днів;
Для проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності для визначення
вартості з метою продовження договору оренди – вбудованого приміщення (поз.
93) площею 19,0 м2 на другому поверсі адміністративного будинку (літ. А), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с/р Соломоніська, МАПП
«Тиса», буд. 1 переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності ПП «Експерт – Центр»; вартість послуг – 1 600,00 грн; термін виконання – 5 днів.
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