Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 45 (961)
Засновано у вересні 1993 року

Продаж об’єктів групи А................. 1
Продаж об’єктів групи Д................. 2
Продаж об’єктів групи Ж............... 2
Конкурси з відбору
розробників документації
із землеустрою................................ 2
Конкурси з відбору
суб’єктів оціночної
діяльності........................................ 2
Оренда
Оголошення про намір передати
державне майно в оренду........................ 6
Оголошення про проведення конкурсів
на право оренди майна
Інформація регіональних
відділень ФДМУ.............................................. 7
Засновник і видавець –
Фонд державного майна України
Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

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

триває передплата на офіційне
видання ФДМУ на 2016 рік

«Державний інформаційний бюлетень
про приватизацію»
з додатком – газетою

«Відомості приватизації»

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

Періодичність

Вартість
передплати, грн
3 міс.
6 міс.

22437

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

4 рази
на рік
121,33

242,66

2 рази
на тиждень

Телефон редакції (044) 200-33-77.

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

На виконання п. 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 червня
2011 р. №  589-р «Про схвалення Концепції створення Національної системи
опрацювання звернень до органів виконавчої влади» з метою оперативного
реагування на пропозиції та зауваження громадян та їх об’єднань, для надання
відповідей та роз’яснень на звернення з питань діяльності
у Фонді державного майна України
за номером телефону 254-29-76
працює «гаряча лінія».
За номером «гарячої лінії» приймаються телефонні звернення заявників
та надається інформація щодо структурного підрозділу Фонду, до компетенції
якого належить питання заявника.

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

офіційне видання Фонду
державного майна України

Продаж об’єктів групи А

У номері

Індекс та назва видання

6 червня 2016 р.

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

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: частина комплексу будівель та споруд загальною площею
119,3 м2, у складі: навісу літ. «Л1» площею 9,6 м2, складу літ. «Л» площею 30,1 м2,
складу літ. «Л2» площею 5,4 м2, кузні літ. «М» площею 38,4 м2, складу літ. «Н» площею
11,5 м2, насосної літ. «О» площею 5,3 м2, прохідної літ. «К» площею 19,0 м2.
Адреса об’єкта: 22800, Вінницька обл., Немирівський р-н, м. Немирів,
вул. Соборна, 281.
Зберігач: ПуАТ «ЮБІПАРТНЕР», код за ЄДРПОУ 36677299, адреса: 04050,
м. Київ, вул. Артема, 60, офіс 20.
Інформація про об'єкт: частина комплексу будівель та споруд загальною площею
119,3 м2, у складі: навісу літ. «Л1» площею 9,6 м2 1984 року побудови; складу літ. «Л»
площею 30,1 м2 1981 року побудови; складу літ. «Л2» площею 5,4 м2 1984 року побудови; кузні літ. «М» площею 38,4 м2 1968 року побудови; складу літ. «Н» площею 11,5 м2
1975 року побудови; насосної літ. «О» площею 5,3 м2 1975 року побудови; прохідної
літ. «К» площею 19,0 м2 1988 року побудови. Фізичний стан будівель задовільний.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 52 566,00 грн, ПДВ – 10 513,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 63 079,20 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; покупець зобов’язаний
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передання.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 6 307,92 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 24.06.2016 включно до
18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 29.06.2016 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 на електрону адресу Української
Універсальної біржі auk@uub.com.ua до 18.00. Протягом двох календарних днів
з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу
Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 56-21-81.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля (літ. А-2) з підвалом загальною площею
1 356,3 м2, тротуар – І.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Тагіль
ська, 9.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 5393043, ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф. Е. Дзержинського», адреса: 51925, Дніпропетровська обл.,
м. Дніпродзержинськ, вул. Кірова, 18б.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою двоповерхову нежитлову будівлю (літ. А-2) з підвалом загальною площею 1 356,3 м2, тротуаром – І. Рік
побудови – 1949. На даний час об’єкт не використовується. До приміщення підведені основні комунікації. Потребує проведення капітального ремонту із заміною
аварійних конструкцій та посилення непридатних.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 297 151,00 грн, ПДВ – 459 430,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 2 756 581,00 грн.
Умови продажу:
забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх технічних, санітарних,
протипожежних та інших правил з утримання об’єкта та дотримання санітарноекологічних норм, передбачених законодавством України; подальше відчуження
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; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів
з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти
його у триденний термін за актом передання.
Засоби платежу – грошові кошти. Покупець сплачує нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 275 658,10 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта
приватизації в сумі 275 658,10 грн, з ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 23
червня 2016 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено акціонерним товариством
Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів»
в особі філії «Дніпропетровський аукціонний центр» (http://nmac.net.ua)
27 червня 2016 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015 року № 1325 та 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 на сайт ПАТ Державної акціонерної компанії
«Національна мережа аукціонних центрів»: http://nmac.net.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії ПАТ Державної акціонерної
компанії «Національна мережа аукціонних центрів» – «Дніпропетровський аукціонний центр» (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 18б, офіс 10) оригінали заяв
на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до
17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056)
744-11-41.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної
власності разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта: будівля овочесховища загальною площею 104,5 м2 разом із
земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта: 34331, Рівненська обл., Острозький р-н, с. Оженин,
вул. Заводська, 1ж.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: будівля овочесховища загальною площею
104,5 м2, перебуває в занедбаному стані. Інженерні комунікації будівлі відсутні,
об’єкт не використовується.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,0958 га.
Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств, переробної, машинобудівної та іншої промисловості (для обслуговування будівлі овочесховища).
На земельній ділянці діють спеціальні обмеження містобудівного характеру на
використання частини земельної ділянки в охоронних зонах інженерних комунікацій,
зокрема в межах проходження ЛЕП 0,4 кВ – 0,0256 га та водопроводу – 0,0163 га.
Кадастровий номер 5624286400:10:011:0088.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 41 967,00 грн, у т. ч.: будівлі – 27 410,00 грн,
земельної ділянки – 14 557,00 грн, ПДВ – 8 393,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 50 360,40 грн, у т. ч. будівлі – 32 892,00 грн, земельної ділянки – 17 468,40 грн.
Умови продажу:
збереження профілю використання протягом одного року; дотримання покупцем термінів оплати за придбаний об’єкт; дотримання санітарно-екологічних норм
експлуатації об’єкта приватизації та утримання прилеглої території в належному
санітарному стані протягом одного року; здійснити реєстрацію нерухомого майна
та земельної ділянки, які входять до складу об’єкта, в установленому законом порядку; забезпечувати безоплатний та безперешкодний доступ для прокладання
нових, ремонту та експлуатації існуючих мереж і споруд, що розташовані в межах
закріплюваної за ним території; об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду
тощо іншим юридичним та фізичним особам без збереження умов, на яких він був
придбаний; подальше відчуження об’єкта приватизації за договором купівлі-продажу
до моменту підписання сторонами підсумкового акта перевірки виконання умов договору можливе лише за згодою органу приватизації. У разі зміни власника об’єкта
приватизації покупець повинен покласти всі зобов’язання за договором на нового власника. Новий власник у двотижневий термін з дня переходу до нього права
власності на об’єкт подає до державного органу приватизації копії документів, що
підтверджують перехід до нього права власності.
Учасник аукціону, який відмовився від підписання протоколу, якщо це підтверджується актом, позбавляється права на подальшу участь в аукціоні.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00
грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на рахунок
№ 37184006000095, банк УДКСУ в м. Рівному, МФО 833017, код за ЄДРПОУ
13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 5 036,04, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805 Державної казначейської
служби України м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач – РВ
ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін приймання заяв – 4 липня 2016 року включно до 17.15.
Аукціон буде проведено 8 липня 2016 року об 11.00 в приміщенні РВ ФДМУ
по Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Реєстрація учасників аукціону проводиться в день проведення аукціону з
10.00 до 10.45.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Отримати додаткову інформацію та подати заяву за встановленою органом приватизації формою
можна за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел.: (0362) 63-58-19, 26-25-56.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 77,2 м2 у двоповерховому будинку.
Адреса об’єкта: 20930, Черкаська обл., Чигиринський р-н, с. Медведівка,
вул. М. Залізняка, 1/1м.
Балансоутримувач: Чигиринська районна державна адміністрація, код за
ЄДРПОУ 04061323.
Адреса балансоутримувача: вул. Б. Хмельницького, 26, м. Чигирин, Черкаська
обл., 20901.
Відомості про об’єкт: п’ять кімнат (літ. А-2) загальною площею 77,2 м2 (майно
колишнього АКАБ «Україна») на першому поверсі двоповерхової цегляної будівлі колишнього гуртожитку ВАТ «Медведівська ПМК-203». Рік будівництва – 1970.
Приміщення не експлуатуються. Потребують ремонту. Загальний фізичний знос –
34,3 %, санітарно-технічний стан задовільний. Земельна ділянка окремо під об’єкт
приватизації не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 32 600,00 грн, ПДВ – 6 520,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 39 120,00 грн.
Умови продажу.
Подальше призначення та використання об’єкта покупець визначає самостійно. Покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження навколишнього
середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм, вимог
природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України. Питання використання земельної ділянки під придбаним
об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством
після підписання акта приймання-передання об’єкта. Сплата ціни продажу за об’єкт
приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу.
Засоби платежу – грошові кошти. Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта
приватизації.
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Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37184006000007, банк
в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.
Грошові кошти в розмірі 3 912,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській
області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк – Державна
казначейська служба України.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 4 липня 2016 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 8 липня 2016 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу Товарної біржі
«Перша Універсальна Біржа «Україна» http:// www.birga-ukraine.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа
«Україна» (03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86д) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року
за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування з 10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0472) 37-26-61.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в регіональному відділенні ФДМУ по
Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404, тел. (0472) 37-26-61.

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

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта незавершеного будівництва
державної власності – лазні разом із земельною ділянкою,
що перебувала на балансі ліквідованого КСП «Промінь»
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – лазня разом із земельною ділянкою.
Балансоутримувач (зберігач): перебувала на балансі ліквідованого КСП
«Промінь».
Адреса об’єкта: вул. Мічуріна, 14, с. Гордівці, Хотинський р-н, Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: не завершена будівництвом лазня розташована на околиці (в периферійній зоні) с. Гордівці Хотинського р-ну, у його західній частині на
відстані 250,0 м від дороги загального користування на території колишньої тваринницької ферми поруч із приміщенням свиноферми. Об’єкт являє собою земельну
ділянку з незначними ознаками виритої під фундамент траншеї (виконані земляні
роботи). Об’єкт поріс бур’янами та чагарниками. Рік початку будівництва – 1989.
На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції, які не
використані для будівництва, а також устаткування, не передане до монтажу, або
таке, що потребує монтажу.

Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації,
т. 200-42-32
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Черкаська область

Їдальня на 50 місць за адресою: 19715, Черкаська обл., Золотоніський р-н,
с. Гельмязів, вул. Корольова, 117в, що перебуває на балансі Товариства з додатковою відповідальністю «Русь». Приватизовано покупцем – юридичною особою за
176 364,00 грн, у т. ч. ПДВ – 29 394,00 грн.

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: лазня з обладнанням.
Адреса об’єкта: 23620, Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Юрківка,
вул. Качури, 22а.
Балансоутримувач: Юрківська сільська рада, код за ЄДРПОУ 04331395.
Адреса балансоутримувач: 23620, Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Юрківка.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля колишнього медпункту загальною площею 165,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Нечуй-Левицького, 78б, смт Стеблів, КорсуньШевченківський р-н, Черкаська обл., 19600.
Балансоутримувач: ПАТ «Стеблівська бавовняна прядильно-ткацька фабрика», код за ЄДРПОУ 00306746.
Адреса балансоутримувача: 19600, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський
р-н, смт Стеблів, вул. Нечуй-Левицького, 78б.
Інформація про об'єкт: одноповерхова цегляна будівля загальною площею
165,6 м2 на території ПАТ «Стеблівська бавовняна порядильно-ткацька фабрика».
Рік введення в експлуатацію – 1959. Будівля потребує капітального ремонту. Вікна,
міжкімнатні двері – дерев’яні, пофарбовані масляною фарбою, вхідні – металеві,
стан задовільний. До будинку підведені електромережа та централізоване водопостачання. За призначенням об’єкт не використовується. Загальний фізичний
стан незадовільний. Фізичний знос приміщень – 47,49 %.
Відомості про земельну ділянку: земельній ділянці під об’єктом площею 0,0254
га присвоєно кадастровий № 7122555500:01:001:0199.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 69 250,00 грн, ПДВ – 13 850,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 83 100,00 грн.
Умови продажу та експлуатації.
Подальше призначення та використання об’єкта покупець визначає самостійно. Покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження навколишнього
середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм, вимог
природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України. Питання використання земельної ділянки під придбаним
об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством
після підписання акта приймання-передання об’єкта. Сплата ціни продажу за об’єкт
приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу.
Засоби платежу – грошові кошти. Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта
приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,

банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.
Грошові кошти в розмірі 8 310,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській
області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк – Державна
казначейська служба України.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 4 липня 2016 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено ПАТ Державна акціонерна
компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (далі – ПАТ ДАК «НМАЦ»)
8 липня 2016 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяви, подаються в електронному вигляді до ПАТ ДАК «НМАЦ» на електронну
адресу: http://www.nmac.ua// філії «Черкаський аукціонний центр».
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити на адресу філії «Черкаський аукціонний центр» ПАТ ДАК
«НМАЦ» (18000, м. Черкаси, вул. Благовісна, 213) оригінали заяв на участь в аукціоні
у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року
за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з
10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, тел. (0472) 37-26-61.

Об’єкт не законсервований, не охороняється, по межі будівельного майданчика огорожа відсутня.
Технічна документація відсутня. Технічний стан об’єкта при візуальному обстеженні незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0224 га, кадастровий № 7325081000:02:003:0310, для будівництва та обслуговування будівель
закладів побутового обслуговування
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 10 302,00 грн (десять тисяч триста
дві гривні 00 копійок), у т. ч.: вартість об’єкта незавершеного будівництва – 795,50
грн (сімсот дев’яносто п’ять гривень 50 копійок); вартість земельної ділянки, на
якій розташований об’єкт незавершеного будівництва, – 9 506,50 грн (дев’ять
тисяч п’ятсот шість гривень 50 копійок). ПДВ – 2 060,40 грн (дві тисячі шістдесят
гривень 40 копійок).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 12 362,40 грн (дванадцять
тисяч триста шістдесят дві гривні 40 копійок).
Умови продажу об’єкта аукціону:
1. Завершити будівництво об’єкта та ввести його в експлуатацію з правом
зміни первісного призначення за умови дотримання вимог Земельного кодексу
протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою.
2. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
3. Протягом одного року після підписання акта приймання-передання об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним законодавством України.

4. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з
чинним законодавством.
5. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору.
6. Подальше відчуження об’єкта та земельної ділянки, на якій розташований
об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх
виконанням.
Грошові кошти в розмірі 1 236,24 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.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Аукціон буде проведено 04.07.2016 о 12.00 за адресою: м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а.
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 в 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 РВ по Чернівецькій області ФДМУ
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля лазні літ. А загальною площею
149,9 м2 з вхідними майданчиками а, а1, 1972 року побудови. Обладнання: котел
КВ 300, 1984 р. в.; резервуар 2,5 м3, 1981 р. в.; кафедра водопостачання, 1986 р.в.;
апарат для передачі води на душ «Шарко», 1986 р. в.
Земельна ділянка площею 0,1244 га, кадастровий номер земельної ділянки
0524387200:02:001:0533, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, цільове призначення: для будівництва та обслуговування закладів побутового обслуговування.
Ціна об’єкта без ПДВ – 109 066,53 грн, ПДВ – 21 813,31 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 130 879,84 грн.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу об’єкта державної власності разом із земельною ділянкою сплатити
ціну об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни об’єкта прийняти його у триденний
термін за актом приймання-передання; зберігати профіль діяльності об’єкта протягом
п’яти років; подальше відчуження об’єкта можливе за умов збереження для нового
власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в ГУДКСУ у
Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів –
РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 13 087,98 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 24.06.2016 включно
до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 29.06.2016 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 на електрону адресу Української універсальної біржі auk@uub.com.ua. до 16.00. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української
універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року
за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по
Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-27-46,
час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

КОНКУРСИ З відбору розробників документації із землеустрою
ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору виконавців робіт
із землеустрою для підготовки до продажу земельної ділянки
державної власності, на якій розташований об’єкт
незавершеного будівництва, що підлягає приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку,
отримання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою
(у разі необхідності її проведення); отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку; підготовка інших матеріалів та документів, необхідних
для продажу земельної ділянки.
Дані про об’єкт землеустрою: незавершене будівництво 176-квартир
ного житлового будинку за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Б. Хмель
ницького, 64а.
Рік початку будівництва – І квартал 1996 року, призупинено – у IV кварталі 1996
року. Площа забудови – 758,0 м2. Виконані роботи з влаштування фундаментів та
стін підвалу, внутрішніх цегляних стін підвалу, монтаж залізобетонних плит перекриття над підвалом. Ступінь будівельної готовності – 2 %.

Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,55 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 20.07.2015
№ 1001 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від
20.10.2000 № 2176» (об’єкт повернений в державну власність) та рішення
Смілянської міської ради Черкаської області від 30.03.2016 № 15-34/VII «Про надання дозволу регіональному відділенню ФДМУ по Черкаській області на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під об’єктом не
завершеного будівництвом 176-квартирного житлового будинку по вул. Б. Хмель
ницького, 64а».
Умови конкурсу: претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ
ФДМУ по Черкаській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на
якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців
робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У
конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток
2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що засвідчує
реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це

відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії
установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів,
що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт,
у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та
перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних
робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення
про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом
ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Останній день подання конкурсної документації – 30.06.2016.
Конкурс відбудеться 08.07.2016 об 11.00 у РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по
Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, телефон для довідок (0472) 37-26-61.

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

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єкта державної власності разом із земельною ділянкою
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – будівля магазину літ «А» загальною площею 20,9 м2 разом із земельною ділянкою, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Бершадський цукровий завод» та перебуває на зберіганні Бершадської міської ради. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл.,
Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Покровська, 211,О. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на
аукціоні. Телефон замовника конкурсу: відділ приватизації державного майна (0432)
67-27-46. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій
області. Платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1шт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
31.07.2014: 11,859 тис. грн. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,00622 га. Цільове
призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації основних, підсобних
і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
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оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами
оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту
оцінки, а також які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі ІІІ, ІV Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, ІV та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 14.06.2016 (м. Вінниця, вул. Гоголя, 10).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 21.06.2016 об 11.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 53-03-50.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – приміщення загальною площею 128,8 м2, у т. ч. № 5-1 площею 87,1 м2; № 5-2 площею
21,3 м2; № 5-3 площею 9,0 м2, № 5-4 площею 11,4 м2 на 1-му поверсі торговельного комплексу, які під час приватизації не увійшли до статутного капіталу ліквідованого колективного сільськогосподарського підприємства «Красне» та

орендуються фізичною особою – підприємцем Штерін Л. В. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 23116, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Пултівці, вул. Революційна, 1а. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом викупу з компенсацією орендарю вартості невід’ємних поліпшень, здійснених
за рахунок власних коштів за час оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ приватизації державного майна (0432) 67-27-46. Телефакс замовника конкурсу (0432)
56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 4 приміщення. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.03.2014: за незалежною
оцінкою – 192 685,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – адмініст
ративно-побутовий корпус, літ «Б» загальною площею 3 629,9 м2. Місце
знаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка,
вул. Благовіщенська, 103. Балансоутримувач: ПАТ «Крижопільський цукровий завод». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: відділ приватизації державного майна (0432) 67-27-46. Телефакс замовника конкурсу (0432)
56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: будівля – 1шт. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2015:
386 694,49 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – обладнання
їдальні (213 од.), а саме: плита електрична – 2 од.; електрокаструля (котел) – 2 од.;
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стрічка А-6 П-5 – 1 од.; картоплечистка – 1 од.; камера холодильна – 1 од.; холодильний агрегат – 1 од.; столи – 36 од.; стільці – 108 од.; насос 1,5К – 1 од.; гучномовець – 1
од.; світильники – 50 од.; шафа транспортер – 2 од.; кип’ятильна плита – 1 од.; пекарня – 1 од.; плита ПИШ – 1 од.; шафа – 1 од.; електрокотел – 1 од.; буфет посудний – 1
од.; шафа для одягу – 1 од., що перебуває на позабалансовому рахунку Сніжнянської
с/р. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Погребищенський район,
с. Сніжна, вул. Шкільна, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: відділ приватизації державного майна (0432) 67-27-46. Телефакс замовника
конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Вінницькій області. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 213 од. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2015: залишкова – 0,0
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – група інвентарних об’єктів – обладнання (72 од.), а саме: касовий апарат – 1 од.; хліборізка – 1 од; шафа – 15 од; радіовузол – 1 од.; швейна машина 1022 – 1 од.; телевізор – 4 од.; холодильник – 39 од.; портрет Леніна – 2 од.; пральна машина – 1
од.; електроніка – 1 од.; крісло – 2 од.; килим – 4 од., що не увійшло до статутного капіталу ВАТ Могилів-Подільської швейної фабрики «Аліса» та перебуває на
зберіганні ПАТ «Могилів-Подільська швейна фабрика «Аліса». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 8/2.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: відділ приватизації державного майна (0432) 67-27-46. Телефакс замовника конкурсу: (0432)
56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 72 од. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.03.2016: 329,74 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до
приймальні регіонального відділення до 17.00 14.06.2016 (м. Вінниця, вул. Гоголя, 10).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 21.06.2016 об 11.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 53-03-50.

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: нежитлові вбудовані приміщення площею 17,0 м2 та
частина даху площею 4,0 м2. Балансоутримувач: ПАТ «Інтерпайп ІНТ». Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Косіора, 27к. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ПАТ «Інтерпайп НТЗ».
 2. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: Софіївська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України в Дніпропетровській області (№ 45). Адреса: Дніпропетровська
обл., с. Макорти, вул. Центральна. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ПАТ АБ «Укргазбанк».
 3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 423,3 м2.
Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул.
Моніторна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ФОП Обух П. І.
 4. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 6,18 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Казакова, 18. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Батюта Т. П.
 5. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: Університет митної справи та фінансів. Адреса: м. Дніпро
петровськ, вул. Аржанова, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Єрмашов Д. С.
 6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 106,4 м2.
Балансоутримувач: Національна металургійна академія України. Адреса:
м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 11. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «ІСЕРВІС».
 7. Назва об’єкта: частина даху площею 13,58 м2. Балансоутримувач: ДП
«ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро
петровськ, пров. Шаховий, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ПрАТ «МТС України».
 8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 356,0 м2.
Балансоутримувач: ПАТ «Євраз – Дніпропетровський металургійний завод ім.
Петровського». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Калініна, 67. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – Профспілковий комітет ПАТ «Євраз – Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського».
 9. Назва об’єкта: частина даху площею 8,5 м2 та частина поверхні стіни
площею 8,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Український державний головний науководослідний і виробничий інститут інженерно-технічних та екологічний вишукувань УКР
НДІІНТВ». Адреса: м. Дніпропетровськ, пров. Джинчарадзе, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «МТС України».
 10. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 25,6 м2.
Балансоутримувач: Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених в запас військовослужбовців м. Кривого Року Дніпропетровської області.
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Комуністична, 13. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Капельцева О. Ф.
 11. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 49,13 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса:
м. Кривий Ріг, пл. Визволення, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – Криворізька автомобільна школа № 1 ТСОУ.
 12. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 166,8 м2.
Балансоутримувач: Автотранспортний технікум ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Кірова, 111б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «ВКФ «Гранат.Со.ЛТД».
 13. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 54,8 м2.
Балансоутримувач: Національна металургійна академія України. Адреса: м. Дніпро
петровськ, вул. Набережна Перемоги, 38а. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Васін Д. А.
 14. Назва об’єкта: частина даху площею 13,5 м2 та частина зовнішньої поверхні стіни площею 6,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області Платник – ПрАТ «МТС України».
 15. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею
42,1 м2. Балансоутримувач: ДП «Укрдіпромез». Адреса: м. Дніпропетровськ,
вул. Воскресенська, 8 – 10. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області Платник – ТОВ «Міккі Рітейл».
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких
робіт; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях).
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Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції учасників конкурсу, в яких термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення, архівної
та адміністративно-господарської роботи за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 10 червня 2016 р.
Конкурс відбудеться 16.06.2016 о 10.00 у регіональному відділенні, телефон для довідок (056) 744-11-51.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
44,0 м2 першого поверху будівлі навчального корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Краматорський технологічний технікум (код за ЄДРПОУ
03062935). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, бульв.
Машинобудівників, 36. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
з метою передачі його в оренду. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій
області, тел./телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник
робіт з оцінки – ФОП Козинець Д. М. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
30,4 м2 другого поверху будівлі пожежного депо. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 16 Державний пожежно-рятувальний загін Головного
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області (код за ЄДРПОУ 04052790). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Костянтинівка, вул. Бурденка, 24. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою передачі його в оренду. Замовник послуг з оцінки – РВ
ФДМУ по Донецькій області, тел./телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса:
fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – Виконавчий комітет Костянтинівської
міської ради. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: індивідуально визначене державне майно –
трансформатор, інв. № 153, та трансформатор, інв. № 154, що перебуває у
приміщенні трансформаторної підстанції, яка входить до складу ЦМК «Слов’янський
солевиварювальний завод № 1». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Сільзаводська, 11. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій
області, тел./телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net.
Платник робіт з оцінки – Товариство з обмеженою відповідальністю «Слов’янська
солевидобувна компанія». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
9,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Слов’янське міжрайонне
управління водного господарства (код за ЄДРПОУ 05430780). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, пров. Соляний, 6. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, тел./телефакс (057)
704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – Приватне
акціонерне товариство «МТС Україна». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення в будівлі вузла
зв’язку (літ. А-1) (реєстровий номер 21560045.500.АААЖЖА324): частина
прим. № 1, частина прим. № 4 загальною площею 19,65 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Донецька дирекція УДППЗ «Укрпошта»
(код за ЄДРПОУ 22020055). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
Першотравневий р-н, c. Мелекіне, вул. Гагаріна, 16а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати
з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по
Донецькій області, тел./телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.
net. Платник робіт з оцінки – Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний
банк України». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення в основній
будівлі вузла зв’язку № 20 (літ. А-1), реєстровий номер 21560045.500.
АААЖЖА199: прим. № 1, № 13, № 14, № 15 загальною площею 55,9 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Донецька дирекція УДППЗ
«Укрпошта» (код за ЄДРПОУ 22020055). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Маміна-Сибіряка, 36. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по
Донецькій області, тел./телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.
net. Платник робіт з оцінки – Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний
банк України». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 140,2 м2 першого поверху будівлі зв’язку. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Донецька дирекція УДППЗ «Укрпошта» (код за ЄДРПОУ 2933422212).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Селидове, вул. К. Маркса, 33. Мета
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, тел./телефакс (057) 70417-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – філія Донецького
обласного управління АТ «Ощадбанк». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 8. Назва об’єкта оцінки: розмір збитків, що призвели до завдання майнової
шкоди державі за встановленим фактом ліквідації без дозволу орендодавця,
орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу промислового
залізничного транспорту ДВАТ «Димитровугіллявантажтранс», переданого в
оренду ТОВ «Димитроввантажтранс». Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ТОВ «Димитроввантажтранс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 85323,
Донецька обл., м. Димитров, вул. Соборна (Ватутіна), буд. 51. Мета проведення
оцінки: визначення розміру збитків відповідно до вимог пунктів 103-110 Методики
оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 10.12.03 № 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1033). Замовник та платник послуг
з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, тел./телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса fdmu14@ukr.net. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2016.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду
державного майна України № 2075 від 31.12.2015, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за №60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення
конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61024, м. Харків,
вул. Гуданова, 18, каб. 408. Телефони для довідок: (057) 704-17-36, (066) 988-91-12.
Конкурс відбудеться 16 червня 2016 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Донецькій
області за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, каб. 408.
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (каб. 316) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки № 1: нежитлові приміщення площею 535,6 м2 на 1-му
та 2-му поверхах адмінбудинку (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Житомирська обл., м. Малин, пл. Соборна, 6а. Балансоутримувач: Малинська
районна державна адміністрація (Житомирська обл., м. Малин, пл. Соборна, 6а).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2016.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки –
Виконавчий комітет Малинської міської ради Житомирської області.
 Об’єкт оцінки № 2: частина нежитлового приміщення площею 5,0 м2
на 1-му поверсі будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
вул. Черняховського, 101. Балансоутримувач: Житомирський торговельноекономічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету (м. Житомир, вул. Черняховського, 101). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Косарінова А. В.
 Об’єкт оцінки № 3: частина нежитлового приміщення умивальника площею 5,0 м2 на 2-му поверсі гуртожитку № 1. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 33. Балансоутримувач: Житомирський націо
нальний агроекологічний університет (м. Житомир, бульвар Старий, 7). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2016. Замовник оцінки –
РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Клімчук Т. В.

м2.

 Об’єкт оцінки № 4: щебеневий майданчик площею 27,36
Місцезна
ходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Ємільчине, вул. Соборна,
45. Балансоутримувач: Управління державної казначейської служби України в
Ємільчинському районі Житомирської області (Житомирська обл., смт Ємільчине,
вул. Соборна, 45). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата
оцінки: 31.05.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Соколовський А. Й.
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
31.12.2015 № 2075, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190, яка складається з підтвердних документів та конкурсної пропозиції
претендента, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток
3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення)
разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
(абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення) (за наявності); пропозицію щодо ціни виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання
робіт (не більше 5 календарних днів), запечатану в окремому конверті.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до сектору організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 17.00. На конверті слід
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, тел. для довідок 42-04-18.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
№
з/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Дата Вид варНазва об’єктів
Платник
оцінки
тості
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
Частина асфальтованого майданчика площею 16,0 м2
31.05.16 Ринкова ФОП Сльо
за адресою: Київська обл., м. Тараща, вул. Б. Хмельта Г. Ф.
ницького, 75, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс»
Металевий майданчик площею 4,0 м2 на відмітці 36,0 м 31.05.16 Ринкова ПрАТ «МТС»
телефонної вежі та майданчик площею 20,0 м2 біля неї
адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Червона
Слобода, вул. Заводська, 3, що перебувають на балансі
ДП «Укрспирт»
Нежитлове приміщення площею 12,4 м2 за адресою:
31.07.16 Ринкова ПАТ «УкртелеКиївська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 20, що переком»
буває на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ
«Укрпошта»
Нежитлове приміщення площею 112,4 м2 за адресою: 30.06.16 Ринкова ФОП КрасноКиївська обл., м. Васильків, вул. Декабристів, 40,
штан О. В.
що перебуває на балансі Васильківського коледжу національного авіаційного університету
Частина нежитлового приміщення № 2.4.19 площею
31.05.16 Спеці- ПАТ «Київстар»
7,5 м2 на 2-му поверсі термінала «D» за адресою: Киальна
ївська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»
Частина даху будівлі ремонтно-експлуатаційної майстерні 31.05.16 Ринкова ТОВ «Астеліт»
(інв. № 41370) площею 14,65 м2 та 4 антено-місця на щоглі для транкінгового зв’язку площею 1,8 м2 (реєстровий
№ 20572069.112.НЛТНПД112) за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль»
Нежитлові приміщення площею 158,04 м2 в адмінбудівлі 30.06.16 Ринкова Мартусів(інв. № 10311432) за адресою: Київська обл., Бориспільська с/р
ський р-н, с. Мартусівка, вул. Бориспільська, 2, що перебувають на балансі Бортницького міжрайонного управління
водного господарства ім. М. А. Гаркуші.
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
Майданчик для відстою автотранспорту площею
30.06.16 Ринкова ТОВ «ЕКОСО33 800,0 м2 та будівля КПП площею 29,16 м2 за адресою:
ЛАР ІНВЕСТ»
Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Кірова, 42, що перебувають на балансі ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»
Нежитлове приміщення площею 2 000,0 м2 за адресою: 30.06.16 Ринкова ФОП ІванченКиївська обл., м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 103, що переков А. М.
буває на балансі Обухівського міжрайонного управління
водного господарства.
Нежитлове приміщення площею 145,0 м2 за адресою: 30.06.16 Ринкова Відділ освіти
Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. БогПереяславдана Хмельницького, 49, що перебуває на балансі КиївХмельницької
ської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»
районної державної адмі
ністрації
Частини нежитлових приміщень загальною площею
30.06.16 Спеці- ТОВ «Аеро1 055,8 м2 в терміналі «D», а саме: частини приміщень
альна хендлінг»
на 1-му поверсі: № 1.4.43 (схема розташування об’єкта
№ 80.1-33-223) площею 30,9 м2, № 1.4.43 (схема розташування об’єкта № 80.1-33-222) площею 30,9 м2;
частини приміщень на 3-му поверсі: № 3.2.60 (схема
розташування об’єкта № 80.1-33-203) площею 20,0 м2,
№ 3.2.60 (схема розташування об’єкта № 80.1-33-204)
площею 20,0 м2, № 3.3.32 та № 3.2.60 (схема розташування об’єкта № 80.1-33-230) площею 63,0 м2, № 3.2.60
(схема розташування об’єкта № 80.1-33-231) площею
63,0 м2, № 3.2.60 (схема розташування об’єкта № 80.133-232) площею 88,0 м2, № 3.2.60 (схема розташування
об’єкта № 80.1-33-233) площею 88,0 м2, № 3.2.60 (схема
розташування об’єкта № 80.1-33-234) площею 88,0 м2,
№ 3.2.60 (схема розташування об’єкта № 80.1-33-235)
площею 88,0 м2, № 3.2.60 (схема розташування об’єкта
№ 80.1-33-236) площею 62,0 м2, № 3.2.60 (схема розташування об’єкта № 80.1-33-237) площею 62,0 м2,
№ 3.2.60 (схема розташування об’єкта № 80.1-33-238)
площею 88,0 м2, № 3.2.60 (схема розташування об’єкта
№ 80.1-33-239) площею 88,0 м2, № 3.2.60 (схема розташування об’єкта № 80.1-33-240) площею 88,0 м2,
№ 3.2.60 (схема розташування об’єкта № 80.1-33-241)
площею 88,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають
на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
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Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про
претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних
підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері
оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються
ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація,
стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на
який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу кадрової роботи та організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Київській
області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 23.06.2016 об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. С. Пет
люри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, телефон для довідок 200-25-36.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
2
44,66 м на цокольному поверсі адмінбудівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Стрийська, 35. Балансоутримувач: ДП «Виробничо-сервісний центр у
Львівській області». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорцій-
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ної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Стрийська, 35. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ «Державний ощадний банк України».
 2. Назва об’єкта оцінки: технічний будинок загальною площею 1 313,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Муроване,
вул. Зоряна, 1а. Балансоутримувач: Львівська філія Концерну радіомовлення,
радіозв’язку та телебачення. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Муроване, вул. Зоряна, 1а. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Переворський Тарас Ігорович.
 3. Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно загальною площею 159,2 м2
виробничо-побутового будинку, а саме: нежитлові приміщення № 1-13
першого поверху площею 125,6 м2 та тераса-прибудова площею 33,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Буський р-н, с. Ожидів,
вул. Шашкевича, 73. Балансоутримувач: Філія «Львівський державний обласний
навчально-курсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-6204 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Буський
р-н, с. Ожидів, вул. Шашкевича, 73. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.05.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Три М+».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення магазину загальною
площею 59,9 м2 у будівлі літ. «А-1». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська
обл., Сколівський р-н, с. Климець, вул. Л. Українки, 52. Балансоутримувач: ДП
«Славське лісове господарство». Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: Львівська обл., Сколівський р-н, с. Климець, вул. Л. Українки,
52. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПАТ «Сколелісторг».
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
96,5 м2 на першому поверсі (кімн. № 3 площею 12,8 м2) та у підвалі (кімн. № II,
VII, VIII площею 83,7 м2) будівлі (реєстровий № 01035130.1.ООШГОД001).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Родини Крушельницьких, 14.
Балансоутримувач: ДРПВІ «Львівдіпроводгосп». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Родини Крушельницьких,
14. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «ВТС».
 6. Назва об’єкта оцінки: частина димової труби котельні та технічної
площадки площею 20,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл.,
Сокальський р-н, с. Бірки. Балансоутримувач: ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська
обл., Сокальський р-н, с. Бірки. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Лайфселл».
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 7-14) загальною площею 114,9 м2 на першому поверсі триповерхової адміністративної
будівлі літ. «А-3» (реєстровий №23312239.1.ЖЯВЦХХ011). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Данила Апостола, 11. Балансоутримувач: Управління
Державної автомобільної інспекції ГУ МВС України у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 26162-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Данила Апостола,
11. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Підсадочний Петро Михайлович.
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 формою.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального 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.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 Назва об’єкта оцінки: лазня (855440.4.ААБАКК961). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Агрофірма «Дністровська». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Леніна, с. Теплиця, Арцизський р-н, Одеська обл. Мета проведення оцінки: визначення розміру збитків, нанесених державі. Телефон замовника
конкурсу (048) 728-74-84. Електронна адреса замовника конкурсу: mirage_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: код КВЕД 01.11
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; код КВЕД 01.64 Оброблення насіння для відтворення; код КВЕД 46.11 Діяльність
посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами,
текстильною сировиною та напівфабрикатами; код КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з обліком: 1. Балансова вартість об’єкта
(основні засоби) 48 455,00 грн станом на 01.01.2004. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення
земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова
оцінка земельної(их) ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.16.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Агрофірма «Дністровська»
(вул. Леніна, с. Теплиця, Арцизський р-н, Одеська область).
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).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2-4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 16.06.2016.
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.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503) 22.06.2016 об 11.00. Телефон для
довідок (048) 731-50-39.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
І. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення у будівлі блоку службово-побутових
приміщень 2-го вантажного загальною площею 114,1 м2. Найменування ба-
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лансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Ренійський морський торговельний порт».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Дунайська, 188, м. Рені, Одеська обл. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу:
(048) 731-50-28, 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. 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): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.05.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПП «ПАВО ГРУП» (код
за ЄДРПОУ 1286056), тел.: (044) 202-19-31, (050) 474-56-68.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 2-го поверху будівлі
«Адміністративний корпус», інв. № 103001, загальною площею 33,2 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Філія УДП «Укрінтеравтосервіс –
Одеса». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Одарія, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048)
731-50-28, 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. 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): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Гаргаун Юрій
Васильович (інд. код 3072114571), тел. (063) 575-17-63.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі «Склад запчастин», інв. № 103015, загальною площею 130,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Філія УДП «Укрінтеравтосервіс – Одеса». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Одарія, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29. Електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. 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): –. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Стріженко Віталій Леонідович (інд. код
2763409039), тел. (067) 489-93-60.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 2-го поверху будівлі «Адміністративний корпус», інв. № 103001, загальною площею 37,1 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Філія УДП «Укрінтеравтосервіс –
Одеса». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Одарія, 2. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-5029. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. 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): –. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –.
Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП
Оганнісян Врам Льоваєвич (інд. код 2920420399), тел. (050) 333-06-78.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 3-17 одноповерхової
будівлі магазину «Промтоварний» (літ. А-А1), інв. № 81, загальною площею
174,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Філія «Одеське управління військової торгівлі» Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., Комінтернівський р-н, смт Чорноморське, вул. Гвардійська,
36/50. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника
конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу:
infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. 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): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –.
Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Житлово-комунальне господарство Чорноморської селищної ради (код за ЄДРПОУ
31790926), тел. (048) 753-52-95.
 6. Назва об’єкта оцінки: облаштований майданчик для паркування кавомобіля загальною площею 6,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеська філія ДП «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди
Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. 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. 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): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі
оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –.
Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Тішинська-Оксамитна Неллі
Василівна (інд. код 2596813326), тел. (063) 818-45-81.
 7. Назва об’єкта оцінки: облаштований майданчик для паркування кавомобіля загальною площею 6,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний медичний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Тіниста, 8. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди Телефони
замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. 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. 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): –.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим
земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016. Інформація про особу – платника робіт
з оцінки: Фізична особа – підприємець Тішинська-Оксамитна Неллі Василівна (інд.
код 2596813326), тел. (063) 818-45-81.
 8. Назва об’єкта оцінки: облаштований майданчик для паркування кавомобіля загальною площею 6,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:

Одеський національний медичний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, пров. Валіховський, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. 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. 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): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі
оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –.
Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Тішинська-Оксамитна Неллі
Василівна (інд. код 2596813326), тел. (063) 818-45-81.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху адмі
ністративно-побутового корпусу автобази (інв. № 076105) загальною площею 77,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський
морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров.
Газовий, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу:
infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. 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. 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): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2016. Інформація про особу –платника робіт з оцінки: ПП «Імпорт Логістик
Сервіс» (код за ЄДРПОУ 32271715), тел. (067) 484-52-82.
 10. Назва об’єкта оцінки: приміщення їдальні на першому поверсі будівлі навчального корпусу (інв. № 103001) загальною площею 104,9 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Новосельського, 63. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. 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. 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): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі
оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –.
Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Антоненко Наталія Борисівна
(інд. код 2443616746), тел. (050) 316-40-08.
 11. Назва об’єкта оцінки: дві частини холу першого поверху, а саме:
5,0 м2 – дитяча поліклініка та 6,0 м2 – поліклініка № 1 (інв. № 10310011)
загальною площею 11,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ДЖ «Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті Міністерства охорони
здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ,
вул. 1 Травня, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони
замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. 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. 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): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Попова Олена Василівна (інд. код
3070015307), тел. (093) 764-66-32.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 50,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне
Управління державної фіскальної служби в Одеській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Семінарська, 5. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29. Електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. 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. 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): –. Кількість земельних ділянок (зазначається
у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –.
Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Черноусова Олена
Володимирівна (інд. код 2124722447), тел. (095) 002-76-97.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху загальною площею 7,7 м 2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Головне Управління державної фіскальної служби в Одеській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Семінарська, 5. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28,
731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. 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): –. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Черноусова Олена Володимирівна (інд.
код 2124722447), тел. (095) 002-76-97.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
 14. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля першого
поверху п’ятиповерхового учбового корпусу загальною площею 2,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький
бульвар, 24/26. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефони
замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29. Електронна адреса замовника
конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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 (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 26.02.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Бідна Ірина
Сергіївна (іден. код 2992522200), тел. (093) 817-11-01.
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Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві Юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 16.06.2016.
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.
Конкурс відбудеться 22.06.2016 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефон
для довідок (048) 731-50-39.

ПОЛТАВСЬКА область
РВ ФДМУ по Полтавській області повідомляє, що конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, оголошений в газеті «Відомості приватизації» від 30 травня
2016 року № 43 (959), з технічних причин відбудеться 16.06.2016.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерського та
адміністративно-господарської роботи РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 415 до 10.06.2016 включно.

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: частина нежитлового приміщення першого поверху гуртожитку № 2 площею 3,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Національний університет «Острозька академія». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Рівненська обл., м. Острог, просп. Незалежності, 83а. 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 КБ «Приватбанк». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення
земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
 2.Назва об’єкта оцінки: частина підвального приміщення головного
корпусу площею 27,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Національний університет «Острозька академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 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 Лещук 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 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій – інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: асфальтовий майданчик, реєстровий
№ 21536845. 5.ЮКДПНК005, площею 25,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Філія «Укрінтеравтосервіс-Волинь» УДП «Укрінтеравтосервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 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 26-8680. 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 Клесівський кар’єр нерудних копалин «Технобуд».
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – асфальтовий майданчик.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій – інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце
розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: асфальтовий майданчик, реєстровий №21536845.
5.ЮКДПНК005, площею 25,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Філія «Укрінтеравтосервіс-Волинь» УДП «Укрінтеравтосервіс». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 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 Булава В. Л. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – асфальтовий майданчик. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій – інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху Ради
вилівського ЦОС ЦПЗ № 2, реєстровий № 21560045.1800.АААЖЕЖ642,
площею 18,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Рівненська
дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл.,
м. Радивилів, вул. Невського, 1. 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 Курко В.
Я. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій – інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки:
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху
Млинівського ЦОС ЦПЗ № 2, реєстровий № 21560045.1800.АААЖЕЖ588,
площею 9,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Рівненська
дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл.,
смт Млинів, вул. Рівненська, 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 Євтух І.
М. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій – інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки:
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).

№ 45 (961)

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів,
які містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться 24 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. 17.06.2016 (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: будівля піноутворювача зі складом «Г-1» площею
169,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП НВО «ПотенціалЕко». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 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 26-8680. 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 Даниш А. 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. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: навіс площею 455,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Володимирецьке лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Володимирецький
р-н, смт Рафалівка, вул. Привокзальна, 1. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ТзОВ
«ЛІСЕКСПОРТСЕРВІС». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій – інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів,
які містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться 24 червня 2016 року о 9.00 в РВ ФДМУ по Рівненській
області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються. 17.06.2016 (включно) до 16.00
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: будівля складу загальною площею
1 320,5 м2 (балансоутримувач – Департамент цивільного захисту населення
Сумської обласної державної адміністрації). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Сумська обл., Сумський р-н, смт Низи, вул. Радгоспна, 18. Мета проведення незалежної оцінки – передача об’єкта оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.05.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській
області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Семич В. А.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 43,4 м2 (балансоутримувач – Сумська дирекція Українського державного
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Сумська обл., смт Липова Долина, вул. Крупської, 2. Мета проведення незалежної оцінки – передача об’єкта оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській
області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Липоводолинська районна партійна організація ВО «Батьківщина».
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
21,3 м2 (балансоутримувач – Головне управління статистики у Сумській області).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Глухів, вул. Шевченка, 13. Мета
проведення незалежної оцінки – передача об’єкта оренду. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.05.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «ДОБРОБУТ-12».
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
11,9 м2 (балансоутримувач – Головне управління статистики у Сумській області).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Глухів, вул. Шевченка, 13. Мета
проведення незалежної оцінки – передача об’єкта оренду. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.05.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Толмачова Н. В.
 5. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 16,45 м2 (балансоутримувач – Глухівський агротехнічний інститут ім. С. А.
Ковпака Сумського національного аграрного університету). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Глухів, вул. Терещенків, 36. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Колесник В. В.
 6. Найменування об’єкта оцінки: частина замощення площею 35,0 м2
(балансоутримувач – Державна фіскальна служба України, оперативне управління (користування) Сумська митниця ДФС). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., Глухівський р-н, траса Кіпті – Глухів – Бачівськ, 242 км + 516
м, МАПП «Бачівськ». Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду.
Первісна вартість частини замощення станом на 30.04.2016 – 13 903,00 грн.
Розмір земельних ділянок, усього – 54 214,00 м2. Місце розташування земельних ділянок: Сумська обл., Глухівський р-н, Cопицька с/р. Цільове призначення
земельних ділянок – для громадського призначення (обслуговування міжнародних пунктів пропуску «Бачівськ» та «Катеринівка»). Правовий режим земельних
ділянок – державна власність. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок –
318 713,3 грн (довідка від 26.01.2016). Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.05.2016. Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати
укладення договору на проведення незалежної оцінки майна. Замовник робіт з
оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта –
ТОВ «САЙРУС-ГРУП».
 7. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 28,0 м2 (балансоутримувач – Політехнічний технікум Конотопського інституту
Сумського державного університету). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська

обл., м. Конотоп, вул. Чкалова, 1а. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області.
Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Сиваш Т. М.
 8. Найменування об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення площею
18,0 м2 (балансоутримувач – Відокремлений структурний підрозділ «Шосткинський
професійний ліцей Сумського державного університету). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Сумська обл., м. Шостка, вул. Короленка, 50. Мета проведення незалежної
оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.05.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській
області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Годун Н. М.
 9. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
2,0 м2 (балансоутримувач – Сумський державний університет). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Миру, 25. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з
оцінки об’єкта – ТОВ «ТЕЛЕСВІТ».
 10. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 134,6 м2 (балансоутримувач – Управління поліції охорони в Сумській області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Лебедин, вул. Героїв
Майдану, 29. Мета проведення незалежної оцінки – передача об’єкта оренду.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016. Замовник робіт
з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта –
Виконавчий комітет Лебединської міської ради.
 11. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 23,4 м2 (балансоутримувач – Сумська дирекція Українського державного
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Сумська обл., смт Велика Писарівка, вул. Грайворонська, 11. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Сіденко Я. Г.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Конкурсна документація подається до конкурсної комісії разом із супровідним листом.
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі,
та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 20 червня 2016 року о 10.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 5.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 14 червня 2016 року
(включно).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень гаражів під літ. Е, поз. 1-4
площею 51,1 м2, що перебувають на балансі Тернопільського обласного управління
водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду регіональним відділенням. Телефон замовника
конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна
адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Пекера Ярослав Васильович.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2016: 13 545,00 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: будівля «Газова рампа» виробничої бази монастиря Бернардинів площею 60,7 м 2, інвентарний номер 10310013,
що перебуває на балансі Національного заповідника «Замки Тернопілля».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Незалежності, 8, м. Збараж, Тернопільська
обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду регіональним відділенням. Телефон
замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352)
52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та
оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352)
52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП
Кокольський Любомир Васильович. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.03.2016: 346,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень будівлі «Гаражі» виробничої бази монастиря Бернардинів площею 47,2 м2, що перебуває на балансі
Національного заповідника «Замки Тернопілля». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Незалежності, 8, м. Збараж, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі
в оренду регіональним відділенням. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77,
відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87.
Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській
області. Платник робіт з оцінки: ФОП Кокольський Любомир Васильович. Балансова
залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.03.2016: 854,00 грн. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1. «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву): 1) підтвердні документи: заяву про участь
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11
розділу 1 Положення (за наявності); інформацію про претендента (додаток 4 до
Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(додаток 2 до Положення); 3) конкурсну пропозицію претендента, яка подається
в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання
робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 705.
Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 52-66-85.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Тернопільській області за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 46008,
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 в РВ ФДМУ по Тернопільській
області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 705.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди (за заявою від
сторонньої організації).
№ Назва об’єкта
з/п
оцінки
1 Нежитлове
приміщення
2 Нежитлове
приміщення

ПлоАдреса об’єкта оцінки
Балансоутримувач
ща, м2
97,8 м. Київ, просп. Нау
Державне підприємство «Київпассервіс»
ки, 1/2
51,17 м. Київ, просп. Нау
Державне підприємство «Київпассервіс»
ки, 1/2

Орієнтовна
дата оцінки
31.05.16
31.05.16

Конкурси відбудуться 21 червня 2016 р. о 10.00 у РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-32.
Документи приймаються до 12.30 13 червня 2016 р. за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-32.

6 червня 2016 року

6
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки
окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 21 червня 2016 р.».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

ПІДСУМКИ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 04.05.2016, переможцем конкурсу щодо визначення вартості єдиного майнового комплексу колишнього державного підприємства «Коломийська
паперова фабрика» з метою приватизації шляхом продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ПАТ Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів». Строк надання послуг з оцінки – 25 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 101 000,00 грн.

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ВІННИЦЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Вінницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Державна служба 02359395, Головне управління статистики у Вінницькій області,
Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення
–
Вінницька обл., Немирівський р-н,
14,9
75 916,00
2 роки
Проведення занять
статистики України 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15, тел. (0432) 52-57-70 на 2-му поверсі двоповерхової адмінбудівлі літ. «А»
м. Немирів, провул. Некрасова, 6
з англійської мови
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство енергетики та вум. Дніпропетровськ, вул. Ма- 119,14
120 478,00
2 роки 11 місяців Розміщення магазину-складу (торгівля відходами та брухтом)
гільної промисловості України
линовського, 76
2 Міністерство внутрішніх справ
м. Дніпропетровськ, просп.
60,0;
725 460,00;
2 роки 11 місяців Розміщення буфетів, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у наУкраїни
Гагаріна, 26
6,0;
71 376,00;
вчальних закладах
6,0;
71 376,00;
6,0
71 376,00
3 Міністерство освіти і науки
05540712, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спор- Нежитлове вбудоване
Інформація м. Дніпропетровськ, вул. На100,0
568 600,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування насеУкраїни
ту, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 10, тел. (056) 731-96-89 приміщення
відсутня бережна Перемоги, 10
лення (30,0 м2) та інше використання (майстерня з ремонту насосів) – 70,0 м2
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».
№
з/п

Назва органу управління

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

реєстровий
номер майна
05410777, ДП «Дніпродіпрошахт», 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Мироно- Навіс
Інформація
ва, 15, тел.: (056) 756-82-00, 756-83-00
відсутня
8571446, Дніпропетровській державний університет внутрішніх справ,
Частина нежитлового
Інформація
м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 26, тел. (056) 377-34-80
вбудованого приміщення
відсутня
найменування

місцезнаходження

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

Назва органу
управління

1 Державна фіскальна служба
України

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

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
39292197.131.АААДЕД194 Житомирська обл., м. Овруч,
22,7
38 885,00
2 роки 364 дні Розміщення офіса (надання інфор
вул. Сабурова, 1/20 (нова назва:
маційно-консультативних послуг
Героїв Майдану, 1/20)
з програмного забезпечення)
реєстровий номер майна

39859428, Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні (користуванні) Овруцької об’єднаної Нежитлове приміщення на
державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Житомирській області, 11102, Житомирська обл.,
першому поверсі адміністраОвруцький р-н, м. Овруч, вул. Сабурова, 1/20 (нова назва: Героїв Майдану, 1/20), тел / факс 2-35-67
тивного приміщення (літ. А).

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

ЗАКАРПАТСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Закарпатській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за не- максимально можмета використання
номер майна місцезнаходження площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Державна фіс- 39594252, Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні (користуван- Вбудоване приміщення (поз.
–
Закарпатська обл.,
12,6
72 362,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу канцтоварів – 6,6 м2; розміщення торговельного
кальна служба ні) Свалявської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у За- 1-23) на першому поверсі
м. Свалява, вул. Стаоб’єкта з продажу непродовольчих товарів (бланкова продукція) – 5,0 м2; розміщення ксерокоУкраїни
карпатській області, м. Свалява, вул. Старолюбовнянська, 2а, тел/факс (03133) 2-42-89 адмінбудинку літ. А
ролюбовнянська, 2а
піювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів – 1,0 м2

№ Назва органу
з/п управління

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

найменування

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

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

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

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаход ження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
02314323.1. АААДЕВ551 Кіровоградська обл., смт Олександ
54,6
143 270,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта
рівка, вул. Леніна, 84
з продажу непродовольчих товарів

реєстровий номер майна

1 Міністерство
02314323, Фінансове управління Олександрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області, Нежитлові приміщення на першому
фінансів України 27300, Кіровоградська обл., смт Олександрівка, вул. Леніна, 63, тел. (05242) 3-24-25
поверсі адміністративної будівлі

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

ЛЬВІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
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
1 Міністерство охорони 02010793, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,
Частина нежитлового приміщення на першому поверсі зубо02010793.1.
м. Львів, вул. Пе10,7
110 400,00
2 роки 11 місяців Розміщення майстерні з ремонту окулярів
здоров’я України
79010, м. Львів, вул.Пекарська, 69, тел. (032) 260-30-66
технічної лабораторії
карська, 69а
станом на 31.01.2016
(інше використання нерухомого майна)
2 Міністерство освіти і 03363128, Львівський техніко-економічний коледж Національного університету «Львів- Частина нежитлового приміщення на першому поверсі
02071010.12.ЦЛЯЮСУ3459 м. Львів, вул. Пе6,25
95 700,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного об’єкта з пронауки України
ська політехніка», 79032, м. Львів, вул. Пасічна, 87, тел. (032) 251-04-99
головного корпусу Львівського техніко-економічного коледжу
карська, 87
станом на 29.02.2016
дажу продовольчих товарів, крім товарів
НУ «Львівська політехніка»
підакцизної групи
3 Міністерство оборони 08006864, Державне підприємство Міністерства оборони України «Львівський завод
Частина виробничої площадки
08006864.1.ПНВЯГ040 м.Львів вул. Шев232,0
230 000,00
2 роки 364 дні
Розміщення складу
України
збірних конструкцій», 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 222, тел.: 262-38-87, 262-39-03
ченка, 134
станом на 31.03.2016

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

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

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

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

1 Міністерство освіти і науки України
2 Міністерство інфраструктури України
3 Генеральна прокуратура
України
4 Міністерство охорони
здоров’я України

01132369, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету,
вул. Перемоги, 17/6, м. Кременчук, Полтавська обл., 39605, тел. (05366) 3-10-28
21061678, ПД УДППЗ «Укрпошта», вул. 1100-річчя Полтави, 2, м. Полтава,
тел. (05322) 7-34-23
02910060, Прокуратура Полтавської області, вул. 1100-річчя, Полтави, 7, м. Полтава,
36000, тел. (0532) 7-32-27
02010824, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», вул. Шевченка, 23,
м. Полтава, тел. (0532) 60-20-51

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за немісцезнаходження
площа, м2 залежною оцінкою, грн
01132330.4.ШИЮЦОТ275 вул. Кагамлицька, 2, с. Рокитне, Пол750,0
157 100,00
тавська обл.
21560045.1700.АААЖЕЖ437 вул. К. Маркса, 4, с. Оболонь, Семенів16,8
7 000,00
ський р-н, Полтавська обл.
02910060.1.НЕМЛШО064 вул. 1100-річчя Полтави, 7, м. Полтава
6,45
62 300,00

найменування

реєстровий номер майна

Частина автодороги
Нежитлове приміщення
Частина нежитлового приміщення

Частина нежитлового приміщення на 1-му 02010824.1.НЧИЮЦЛ4114 вул. Шевченка, 23, м. Полтава, 36011
поверсі морфологічного корпусу

8,73

96 600,00

максимально можмета використання
ливий строк оренди
2 роки 11 місяців Розміщення автомобільної стоянки
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів
2 роки 11 місяців Надання послуг мобільного харчування
2 роки 11 місяців Розміщення відділення ПАТ «Артем-Банк»

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів 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 один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3
частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу управління

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

1 Державна фінансова інспекція України

21360688, Державна фінансова інспекція в Черкаській області, вул. Смілянська, 120/1, м. Черкаси, тел. (0472) 55-30-96
2 Державна служба України з питань безпечності 00709394, Уманська районна державна лікарня ветеринарної медицини,
харчових продуктів та захисту споживачів
вул. Пушкіна, 21б, м. Умань, Черкаська обл., тел. (04744) 3-23-90

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Гараж
21360688.8.АААДЕЕ637 вул. Енергетиків, 30/2, м. Ка22,2
7400,00
2 роки 364 дні
Види діяльності, що можливо рознів, Черкаська обл.
містити в гаражних приміщеннях
Нежитлова будівля хімічного відділу
–
вул. Пушкіна,21б, м. Умань,
86,7
291 300,00
15 років
Розміщення складських приміщень
з прибудовами та підвалом «літ. И»
Черкаська обл.
найменування

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після публікації оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, РВ ФДМУ по Черкаській
області. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернівецькій 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

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
03363140, Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький політехнічний
коледж», 58029, м. Чернівці, вул. П. Каспрука, 2, тел./факс (0372) 3-70-47
03363140, Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький політехнічний
коледж», 58029, м. Чернівці, вул. П. Каспрука, 2, тел./факс (0372) 3-70-47

6 червня 2016 року

найменування
Нежитлові приміщення підвалу будівлі навчального корпусу (літ. А)
Частина коридору (1-2) першого поверху будівлі навчального корпусу (літ. А)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
03363140.13.ЮКЕКЖМ 013 м. Чернівці, вул. Федь- 129,7
1 178 729,00
2 роки 11 місяців
ковича, 16
03363140.13.ЮКЕКЖМ 011 м. Чернівці,
2,0
24 182,00
2 роки 11 місяців
вул. П. Каспрука, 2
реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання
Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи
Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі
товари (розміщення автомата з продажу гарячих напоїв)

№ 45 (961)

7
Продовження таблиці
№
з/п

Назва органу
управління

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

3 Міністерство освіти 02071240, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 58012,
і науки України
м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2, тел.: (0372) 58-48-10, 58-48-11

найменування
Вбудоване приміщення (1-85) на першому поверсі будівлі учбового корпусу (літ. В)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можреєстровий номер майна
місцезнаходження площа,
мета використання
м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
02071240.73.АААККЖ306 м. Чернівці, вул. Коцю- 17,5
187 928,00
2 роки 11 місяців Розміщення: фінансової установи (13,5 м2), банкомата (2,0 м2)
бинського, 2
та термінала самообслуговування (2,0 м2)

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ ФДМУ по Чернівецькій області, тел. 55-42-35. 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».

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

Назва органу
управління

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

найменування

1 Державна фіскальна 39482156, Чернігівська митниця ДФС, 14017, м. Чернігів, просп. Перемоги, 6,
служба України
тел.: (0462) 65-17-27, 65-17-29
2 Державна служба
статистики України
3 Міністерство освіти
і науки України
4 РВ ФДМУ по Чернігівській області
5 Державна фіскальна
служба України
6 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
7 Міністерство оборони України

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
–
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н,
30,0
11 368,56
2 роки 364 дні Встановлення павільйону митного брокера
с. Скиток, вул. Лісна, 54
в пункті пропуску через державний кордон
України «Нові Яриловичі – Нова Гута»
02363072.1.АААДЕЖ444 Чернігівська обл., м. Мена, вул. Чернігів27,6
17 388,00
2 роки 364 дні Розміщення гаража
ський шлях, 7
05460798.1.УШЦУОК023 Чернігівська обл., Чернігівський р-н,
300,0
141 759,00
2 роки 364 дні Переробка зернових культур
с. Деснянка, вул. Трудова, 1а
30910983.2.ААББЖК861 Чернігівська обл., Менський р-н, с. Садове
37,5
18 874,10
2 роки 364 дні Для розповсюдження періодичних видань та
(колишнє с. Чапаївка), вул. Перемоги, 4
надання послуг поштового зв’язку
–
Чернігівська обл., Городнянський р-н,
30,0
9 776,87
2 роки 364 дні Встановлення павільйону митного брокера
с. Сеньківка, вул. Дружби, 38
в пункті пропуску через державний кордон
України «Сеньківка – Нові Юрковичі, Веселівка»
24584661.1000.АААЖАИ033.2 Чернігівська обл., Чернігівський р-н,
–
206 213,23
2 роки 11 місяців Розміщення базової станції мобільного
с. Пакуль, вул. Чернігівська, 28
зв’язку компанії
реєстровий номер майна

Асфальтобетонне покриття доріг та площадок на
новій ділянці в пункті пропуску через державний
кордон України «Нові Яриловичі – Нова Гута»
02363072, Головне управління статистики у Чернігівській області, 14000, м. Черні- Приміщення гаража
гів, вул. Гонча, 37, тел.: (0462) 67-50-27, 67-50-82
05460798, Чернігівський національний технологічний університет, 14027, м. Чер- Частина сільськогосподарського ангара (Д-1)
нігів, вул. Шевченка, 95, тел.: (04622) 3-16-51, 3-42-44
навчально-виробничої дільниці «Деснянка»
Майно, що в процесі приватизації не увійшло до статутного капіталу СТОВ «Зміна» Вбудовані нежитлові приміщення одноповерхо(ліквідовано)
вої будівлі колишнього медпункту
39482156, Чернігівська митниця ДФС, 14017, м. Чернігів, просп. Перемоги, 6,
Асфальтобетонний майданчик в пункті пропустел.: (0462) 65-17-27, 65-17-29
ку через державний кордон України «Сеньківка – Нові Юрковичі, Веселівка»
25881800, Відокремлений підрозділ «Атомремонтсервіс» ДП «НАЕК «Енергоатом», Площадка для розміщення приймально07101, Київська обл., м. Славутич, просп. Ентузіастів, 7, тел.: (04579) 2-96-84,
передавального обладнання одного оператора
2-48-67
(1/5 башти радіорелейної лінії зв’язку)
33689922, Філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», 17024, Чернігівська обл., Нежитлові приміщення першого поверху дво33689922.36.АААЖЛБ817 м. Чернігів, вул. Авіаторів, 19
Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Довженка, 45а, тел.: (04646) 4-62-96, 4-68-53
поверхової будівлі

81,0

313 083,89

2 роки 364 дні

Здійснення ремонту та виготовлення взуття

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43 з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, у п’ятницю – до 16.00 (крім вихідних), РВ ФДМУ по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв
на 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
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

Назва органу управління

найменування

1 Міністерство регіонального розвитку, будівництва 38488780, Державне підприємство «Український інститут інженерно-технічних розвідувань
та житлово-комунального господарства України для будівництва», 01133, Київ, бульв. Л. Українки, 26, тел./факс (044) 285-63-11, 285-61-75
2 Міністерство освіти і науки України
02070921, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, тел. (044) 236-79-89

Нерухоме майно – нежилі приміщення
(6-й поверх, кімн. 614, 611а)
Нерухоме майно – частина приміщення
№ 58 підвалу будівлі гуртожитку № 6

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер місцезнаходження загальна вартість майна за незамайна
об’єкта оренди площа, м2 лежною оцінкою, грн
38488780.1.ВССЧГН021 м. Київ, бульв.
78,6
1 428 000,00
Л. Українки, 26
станом на 31.03.2016
02070921.1.БДЧАХЯ208 м. Київ, вул. Янгеля
4,0
40 300,00
Академіка, 18/1

максимально можмета використання
ливий строк оренди
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що
здійснює побутове обслуговування населення

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».

АПАРАТ ФДМУ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – апарату ФДМУ 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 Державне агентство України з управління 37197165, Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбізоною відчуження
нат», вул. Радянська, 70, м. Чорнобиль, Київська обл., тел. (4593) 5-16-32

найменування
Нерухоме майно (гараж з матеріальнотехнічним складом і лабораторним корпусом)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
місцезнахо- загальна вартість майна за не- максимально можлимета використання
майна
дження
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
37197165.3.ЮОПИНМ005 Київська обл., 937,0
1 231 700,00
2 роки 11 місяців Розміщення котельного обладнання, що працює
м. Чорнобиль
на місцевих твердих альтернативних видах палива

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01601, м. Київ-133, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного майна України. 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».

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

КИЇВСЬКА область
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Київській області інформацію про
проведення конкурсу на право оренди нерухомого державного майна (лот № 1) та
(лот № 2), опубліковану в газеті «Відомості приватизації» № 44 (960) від 01.06.2016
на стор. 8, вважати недійсною.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону
на право оренди нерухомого державного майна
 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно на першому поверсі гуртожитку № 1 загальною площею 3,0 м2 (р/н 02070944.30.
СЦЖГХР562), що перебуває на балансі Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 35.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
29.02.2016 становить 33 420,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і
науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. На період 2016 рік орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – лютий 2016 р. становить
250,65 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення торговельних
автоматів, що відпускають продовольчі товари; найбільший запропонований розмір
місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі
встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання
об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження
орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно
в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки,
підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з
моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта
оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження
зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта
оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток
підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання
майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання
комунальних послуг орендарю; укладення договору на постачання електроенергії з
ПрАТ «Київенерго»; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна –
0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії
страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений
висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу
після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 40 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.10 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно на першому поверсі гуртожитку № 2 загальною площею 3,0 м2 (р/н 02070944.30.
СЦЖГХР563), що перебуває на балансі Київського національного університету
ім. Тараса Шевченка, за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 37.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
29.02.2016 становить 33 420,00 грн. без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і
науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. На період 2016 рік орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – лютий 2016 р. становить
250,65 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення торговельних
автоматів, що відпускають продовольчі товари; найбільший запропонований розмір
місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі
встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання
об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження
орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно
в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки,
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підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з
моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта
оренди платнику за оцінку (за наявності підтверджних документів); на підтвердження
зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта
оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток
підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання
майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання
комунальних послуг орендарю; укладення договору на постачання електроенергії з
ПрАТ «Київенерго»; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна –
0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії
страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений
висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу
після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 40 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 9.50 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 3. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно на першому поверсі гуртожитку № 13 загальною площею 3,0 м2 (р/н 02070944.30.
СЦЖГХР657), що перебуває на балансі Київського національного університету ім.
Тараса Шевченка, за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 39.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
29.02.2016 становить 33 420,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і
науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. На період 2016 рік орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – лютий 2016 р. становить
250,65 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення торговельних
автоматів, що відпускають продовольчі товари; найбільший запропонований розмір
місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі
встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання
об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження
орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно
в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки,
підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів
з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта
оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження
зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта
оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток
підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання
майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання
комунальних послуг орендарю; укладення договору на постачання електроенергії з
ПрАТ «Київенерго»; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна –
0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії
страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений
висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу
після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 40 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.10 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 4. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно на першому поверсі гуртожитку № 3 загальною площею 3,0 м2 (р/н 02070944.30.
СЦЖГХР564), що перебуває на балансі Київського національного університету
ім. Тараса Шевченка, за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 41.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
29.02.2016 становить 33 420,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і
науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. На період 2016 рік орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси

інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – лютий 2016 р. становить
250,65 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення торговельних
автоматів, що відпускають продовольчі товари; найбільший запропонований розмір
місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі
встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання
об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження
орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно
в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки,
підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з
моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта
оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження
зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта
оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток
підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання
майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання
комунальних послуг орендарю; укладення договору на постачання електроенергії з
ПрАТ «Київенерго»; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна –
0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії
страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений
висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу
після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 40 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.30 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 5. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно на першому поверсі гуртожитку № 12 загальною площею 3,0 м2 (р/н 02070944.30.
СЦЖГХР656), що перебуває на балансі Київського національного університету ім.
Тараса Шевченка, за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 43.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
29.02.2016 становить 33 420,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і
науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. На період 2016 рік орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – лютий 2016 р. становить
250,65 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення торговельних
автоматів, що відпускають продовольчі товари; найбільший запропонований розмір
місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі
встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання
об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження
орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно
в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки,
підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів
з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта
оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження
зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта
оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток
підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання
майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання
комунальних послуг орендарю; укладення договору на постачання електроенергії з
ПрАТ «Київенерго»; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна –
0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії
страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений
висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу
після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 40 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
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Конкурс буде проведено об 11.50 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 6. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно на першому поверсі гуртожитку № 11 загальною площею 3,0 м2 (р/н 02070944.30.
СЦЖГХР572), що перебуває на балансі Київського національного університету ім.
Тараса Шевченка, за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 45.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
29.02.2016 становить 33 420,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і
науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. На період 2016 рік орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – лютий 2016 р. становить
250,65 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення торговельних
автоматів, що відпускають продовольчі товари; найбільший запропонований розмір
місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі
встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання
об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження
орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно
в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки,
підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів
з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта
оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження
зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта
оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток
підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання
майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання
комунальних послуг орендарю; укладення договору на постачання електроенергії з
ПрАТ «Київенерго»; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна –
0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії
страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений
висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу
після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 40 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 12.10 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 7. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно на першому поверсі гуртожитку № 4 загальною площею 3,0 м2 (р/н 02070944.30.
СЦЖГХР565), що перебуває на балансі Київського національного університету
ім. Тараса Шевченка, за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 47.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
29.02.2016 становить 33 420,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і
науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. На період 2016 рік орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – лютий 2016 р. становить
250,65 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення торговельних
автоматів, що відпускають продовольчі товари; найбільший запропонований розмір
місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі
встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання
об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження
орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно
в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки,
підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з
моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта
оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження
зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта
оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток
підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання
майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання
комунальних послуг орендарю; укладення договору на постачання електроенергії з
ПрАТ «Київенерго»; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна –
0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії
страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений
висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу
після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 40 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 9.30 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 8. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно на першому поверсі гуртожитку № 10 загальною площею 3,0 м2 (р/н 02070944.30.
СЦЖГХР571), що перебуває на балансі Київського національного університету ім.
Тараса Шевченка, за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 49.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
29.02.2016 становить 33 420,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і
науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. На період 2016 рік орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – лютий 2016 р. становить
250,65 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення торговельних
автоматів, що відпускають продовольчі товари; найбільший запропонований розмір
місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі
встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання
об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження
орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно
в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки,
підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів
з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта
оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження
зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта
оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток
підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання
майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання
комунальних послуг орендарю; укладення договору на постачання електроенергії з
ПрАТ «Київенерго»; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна –
0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії
страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений
висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу
після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
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з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 40 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 12.30 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 9. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно на першому поверсі гуртожитку № 5 загальною площею 3,0 м2 (р/н 02070944.30.
СЦЖГХР566), що перебуває на балансі Київського національного університету
ім. Тараса Шевченка, за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 51.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
29.02.2016 становить 33 420,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і
науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. На період 2016 рік орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – лютий 2016 р. становить
250,65 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення торговельних
автоматів, що відпускають продовольчі товари; найбільший запропонований розмір
місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі
встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання
об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження
орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно
в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки,
підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів
з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта
оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження
зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта
оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток
підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання
майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання
комунальних послуг орендарю; укладення договору на постачання електроенергії з
ПрАТ «Київенерго»; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна –
0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії
страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений
висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу
після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 40 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 15.00 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 10. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно на першому поверсі гуртожитку № 8 загальною площею 3,0 м2 (р/н
02070944.30.СЦЖГХР569), що перебуває на балансі Київського національного
університету ім. Тараса Шевченка, за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 55.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
29.02.2016 становить 33 420,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і
науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. На період 2016 рік орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – лютий 2016 р. становить
250,65 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення торговельних
автоматів, що відпускають продовольчі товари; найбільший запропонований розмір
місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі
встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання
об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження
орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно
в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки,
підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів
з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта
оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження
зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта
оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток
підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання
майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання
комунальних послуг орендарю; укладення договору на постачання електроенергії з
ПрАТ «Київенерго»; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна –
0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії
страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений
висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу
після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 40 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 15.20 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 11. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно на першому поверсі гуртожитку № 9 загальною площею 3,0 м2 (р/н
02070944.30.СЦЖГХР570), що перебуває на балансі Київського національного
університету ім. Тараса Шевченка, за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 57.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
29.02.2016 становить 33 420,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і
науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. На період 2016 рік орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – лютий 2016 р. становить
250,65 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення торговельних
автоматів, що відпускають продовольчі товари; найбільший запропонований розмір
місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі
встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання
об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження
орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно
в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки,
підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів
з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта
оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження
зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта
оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток
підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання
майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання
комунальних послуг орендарю; укладення договору на постачання електроенергії з
ПрАТ «Київенерго»; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна –
0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії
страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений

висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу
після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 40 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 15.50 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 12. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно на першому поверсі гуртожитку № 6 загальною площею 3,0 м2 (р/н
02070944.30.СЦЖГХР567), що перебуває на балансі Київського національного
університету ім. Тараса Шевченка, за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 59.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
29.02.2016 становить 33 420,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і
науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. На період 2016 рік орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – лютий 2016 р. становить
250,65 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення торговельних
автоматів, що відпускають продовольчі товари; найбільший запропонований розмір
місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі
встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання
об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди;
строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу
права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження
орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати
заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15
днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку
об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу
повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної
плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць
платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого
майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; укладення договору на
постачання електроенергії з ПрАТ «Київенерго»; протягом місяця після укладення
договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про
сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець
конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця
проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі
свого боку проект договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 40 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.30 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 13. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно на першому поверсі гуртожитку № 7 загальною площею 3,0 м2 (р/н
02070944.30.СЦЖГХР568), що перебуває на балансі Київського національного
університету ім. Тараса Шевченка, за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 61.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
29.02.2016 становить 33 420,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і
науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. На період 2016 рік орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – лютий 2016 р. становить
250,65 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення торговельних
автоматів, що відпускають продовольчі товари; найбільший запропонований розмір
місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі
встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання
об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження
орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно
в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки,
підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів
з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта
оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження
зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта
оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток
підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання
майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання
комунальних послуг орендарю; укладення договору на постачання електроенергії з
ПрАТ «Київенерго»; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна –
0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії
страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений
висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу
після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 40 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.50 на 21-й календарний день після дати
опублікування за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по
м. Києву (кімн. № 102).
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали (для
об’єктів 1 – 13):
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032,
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву в конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (для фізичних осіб за наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати
за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних
пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.
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