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Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437
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 заува
ження громадян та їх об’єднань, для надання відповідей та роз’яс
нень 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

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу пакета акцій АТ на фондовій біржі
Код за ЄДРПОУ
Назва біржі,
Кількість
Дата
та назва
через яку відбупридбаних
Власник
продажу
підприємства
вався продаж
акцій, шт.
14311459, ПАТ
Товариство з обмеже- КМФБ, м. Київ 21.04.2016 27976640
«ЗАВОД «ПРИЛИВ» ною відповідальністю
«КОНТАКТ-К»

8 червня 2016 р.

Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 01.06.2016 № 1073)

Вінницька область

Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 128,8 м2 у будівлі
буфету-магазину за адресою: 22222, Вінницька обл., Погребищенський р-н,
с. Сніжна, вул. Шаляпіна, 50, що перебуває на балансі Сніжнянської сільської
ради (код за ЄДРПОУ 04327790).
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 01.06.2016 № 1074)

Одеська область

Адміністративна будівля загальною площею 77,1 м2 за адресою: 67300,
Одеська обл., Березівський р-н, м. Березівка, вул. Ворошилова, 5, що перебуває на балансі Головного управління статистики в Одеській області (код
за ЄДРПОУ 02361819).
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 02.06.2016 № 1082)

Закарпатська область

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Берегівський
кар’єр», який орендується ПрАТ «Берегівський кар’єр», за адресою: 90260,
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво, вул. Ракоці Ференца II, 245.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс – структурний підрозділ – цех
по переробці деревини та виготовленню тарної заготовки державного підприємства Української державної компанії по реструктуризації підприємств
вугільної промисловості «Укрвуглереструктуризація».
Місцезнаходження об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Бічна Промислова, 35.
Балансоутримувач: ТОВ «Техноконсалтинг», код за ЄДРПОУ 31242657
(зберігач).
Юридична адреса: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Про
мислова, 1.
Види діяльності за КВЕД: лісопильне та стругальне виробництво.
Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять будівлі: будівля прохідної площею 17,9 м2; будівля машинної обробки площею 568,2 м2; будівля цеху підготовки інструментів площею 256,8 м2; триповерхова будівля
адміністративно-побутового корпусу площею 536,3 м2; будівля електропідстанції площею 67,0 м2; будівля котельні площею 94,4 м2; будівля лісопильної дільниці площею 604,3 м2; не завершений будівництвом складальний цех
(готовність 94 %) площею 1 223,5 м2; склад пиломатеріалів (відкрита розвантажувальна площадка) площею 240,0 м2; споруди; 120 од. обладнання,
частина якого потребує капітального ремонту.
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються.
Об’єкт перебував в оренді. Рішенням господарського суду Львівської
області від 29.06.2011 договір оренди розірвано. Господарська діяльність
на об’єкті не проводилася з 2010 року.
Станом на 31.03.2016:
первісна вартість основних фондів – 3 494,8 тис. грн; залишкова вартість основних фондів – 475,2 тис. грн; незавершені капітальні інвестиції –
1 944,6 тис. грн; дебіторська та кредиторська заборгованість – відсутня.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 7 395 268,00 грн, ПДВ – 1 479 053,60 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 8 874 321,60 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить
887 432,16 грн.
Умови продажу об’єкта:
вид діяльності покупець визначає самостійно; створення робочих місць;
створення безпечних та не шкідливих умов праці; покупець зобов’язаний
здійснити державну реєстрацію нерухомого майна, що входить до складу
об’єкта приватизації, в установленому законом порядку; питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу
згідно з чинним законодавством; подальше відчуження покупцем об’єкта
приватизації протягом трьох років та у період чинності умов договору купівліпродажу здійснювати після повної сплати ціни продажу за згодою державного
органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на
момент такого відчуження; виконання умов продажу здійснюється протягом
2 років з дати переходу права власності на об’єкт приватизації.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001
в ГУДКСУ у Львівській області, банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області,
ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься
на рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів –
РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 29.06.2016.
Аукціон в електронній формі буде проведено ПАТ Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів» в особі Філії
«Львівський аукціонний центр» 04.07.2016, час початку торгів – 11.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
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 верес
ня 2015 р. за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: Filia.lac.nmac@
ukr.net. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу філії «Львівський аукціонний центр» ПАТ
ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (79012, м. Львів, вул. Сахарова,
46а) 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 № 400/2840т (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні у філії «Львівський
аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (79012,
м. Львів, вул. Сахарова, 46а), тел.: (032) 297-05-40, 297-05-41 та в РВ ФДМУ
по Львівській області (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн.
9, тел. (032) 261-62-14).
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – гараж літ. «А-1»
загальною площею 42,7 м2.
Адреса об’єкта: 80000, Львівська обл., Сокальський р-н, м. Сокаль,
вул. Сонячна, 5а.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області, код за ЄДРПОУ 02361400. Адреса балансоутримувача: 79019, м. Львів,
просп. В. Чорновола, 4.
Відомості про об’єкт: цегляний гараж, зблокований з іншими приміщеннями гаражів. Висота приміщення – 2,55 м. Стіни цегляні, перекриття – залізобетон, дах плоский, покрівля рулонна, підлога – бетон, наявне
електроосвітлення.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 62 900,00 грн, ПДВ – 12 580,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 75 480,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 7 548,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; вирішити питання
землекористування згідно з чинним законодавством протягом двох років
після набуття права власності на об’єкт; подальше відчуження та передача
в заставу покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов договору
купівлі-продажу здійснюються за погодженням з органом приватизації із
забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та
обов’язків покупця згідно із законодавством України.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001
в ГУДКСУ у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області,
ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься
на рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів –
РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 29.06.2016 до
18.00 включно.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі
«Українська міжрегіональна спеціалізована» 4 липня 2016 року. Час
початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових
пропозицій) – 14.00.
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 р. за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: http://uisce.
com.ua, e-mail: office@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу товарної
біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Спаська,
5, офіс 5) 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 № 400/2840т (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі
«Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Спаська, 5,
офіс 5), тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області
(м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
Інформацію РВ ФДМУ по Чернівецькій області про повторний продаж на
аукціоні за методом зниження ціни в електронній формі об’єкта державної
власності – виробничої будівлі (корпус блоку допоміжного) літ. А, А’ площею
1 085,60 м2 за адресою: вул. Прутська, 10а, м. Чернівці, що перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «Машзавод», опубліковану в газеті «Відомості
приватизації» від 01.06.2016 № 44 (960) на стор. 2, вважати недійсною.

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
1. Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно: три автозаправні блок-пункти.
Адреса: Чернігівська обл., Бобровицький р-н, м. Бобровиця, вул. Польова, 35.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: автозаправні блок-пункти контейнерні (інв. № 506/2,
506/3 та 506/4) з наземними резервуарами ємністю 8,0 м3, розукомплектовані (відсутня паливороздавальна колонка), фізичний знос – 75 %.
Початкова ціна об’єкта – 11 656,80 грн, у т. ч. ПДВ – 1 942,80 грн.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 9 714,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 1 165,68 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37319026013304, одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області, код
14243893, банк одержувача – Державна казначейська служба України,
м. Київ, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37187500900002, одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області, код
14243893, банк одержувача – ГУДКСУ у Чернігівській обл., МФО 853592.
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Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 4 липня 2016
року до 24.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 8 липня 2016 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
2. Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно: три автозаправні блок-пункти.
Адреса: Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Деснянське (с. Свердловка).
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: автозаправні блок-пункти контейнерні (інв. № 67/1,
67/2 та 67/3) з наземними резервуарами ємністю 8,0 м3, розукомплектовані
(відсутня паливороздавальна колонка), фізичний знос становить 75 %.
Початкова ціна об’єкта – 11 221,20 грн, у т. ч. ПДВ – 1870,20 грн.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 9 351,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.

Продаж об’єктів групи Д
Управління продажу об’єктів малої приватизації,
т. 280-42-49
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Житомирська область

Районний відділ зв’язку разом із земельною ділянкою за адресою:
Житомирська обл., смт Брусилів, вул. 1 Травня, 45а, що перебуває на балансі Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житловокомунального господарства Житомирської ОДА. Земельна ділянка загальною площею 0,3225 га (земельна ділянка площею 0,0890 га, кадастровий
№ 1820955100:01:003:6247, земельна ділянка площею 0,2233 га кадастровий № 1820955100:01:003:6248, земельна ділянка площею 0,0102 га
кадастровий № 1820955100:01:003:6249). Приватизовано юридичною
особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, за 973 540,80 грн,
у т. ч. ПДВ – 162 256,80 грн (ціна продажу об’єкта незавершеного будівництва – 839 638,80 грн, у т. ч. ПДВ – 139 939,80 грн, ціна продажу земельної
ділянки – 133 902,00 грн, у т. ч. ПДВ – 22 317,00 грн).

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі під розбирання
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
молочно-тваринницької ферми на 200 голів великої рогатої
худоби, що перебувала на балансі ТОВ «Олексіївське»
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – молочно-тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби,
що перебувала на балансі ТОВ «Олексіївське» (державну реєстрацію товариства припинено).
Місцезнаходження об’єкта: вул. Б. Хмельницького, 21а, с. Новоолексіївка,
Сокирянський р-н, Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – молочнотваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби розташована на
околиці с. Новоолексіївка на відстані 100 м до дороги місцевого значення.
На будівельному майданчику розпочато будівництво:
родильної на 25 корів з приміщенням для молодняка на 220 голів: не завершена будівництвом одноповерхова будівля Н-подібної форми. Частково
змонтований фундамент правого та лівого блоку та стіни висотою близько
1,0 м. Технічний стан незадовільний;
корівника на 200 голів: не завершена будівництвом будівля Н-подібної форми, що складається з двох дворядних корівників на 100 корів кожний, між якими
розташований молочний блок. Змонтований фундамент, стіни, колони. На правому корпусі корівника змонтовані прогони. Технічний стан незадовільний;
кормоцеху: не завершена будівництвом двоповерхова прямокутна будівля. Зведений фундамент, зроблена кладка стін, на 1-му поверсі змонтовані перемички, на 2-му поверсі не закінчена кладка стін. Технічний стан
незадовільний;

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 1 122,12 грн, що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319026013304,
одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області, код 14243893, банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37187500900002, одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області, код
14243893, банк одержувача – ГУДКСУ у Чернігівській обл., МФО 853592.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 4 липня 2016
року до 24.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 8 липня 2016 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 13.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 15.00.
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.

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 (далі – Порядок).
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до зая
ви, відповідно до Порядку подаються в електронному вигляді на електронну
адресу Української універсальної біржі auk@uub.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати 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.
Ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати на Український універсальній біржі
(м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37, сайт www.uub.com.ua) та в
РВ ФДМУ по Чернігівській області за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру,
43, кімн. 319, тел. 67-63-02, 3-й поверх, каб. 319, тел. (0462) 67-63-02.

санпропускника на 15 осіб: зведено фундамент, виконана кладка стін,
внутрішні перегородки, змонтовано та накрито дах з шиферу. Внутрішні
та зовнішні поверхні стін частково оштукатурені. Технічний стан незадовільний.
Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не охороняється,
огорожа відсутня.
На будівельному майданчику є придбані для об’єкта незавершеного
будівництва матеріали, вироби, конструкції, завезені на майданчик і не використані для будівництва, зокрема залізобетонні балки – 2 шт., які розташовані біля кормоцеху. Балки тривалий час перебували на відкритому будівельному майданчику, тому використання їх за призначенням без технічних
випробувань неможливе та економічно недоцільне.
Технічний стан об’єкта при візуальному обстеженні незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка сільськогосподар
ського призначення окремо не відведена. Орієнтовна площа земельної
ділянки, всього – 0,8459 га, у т. ч. під забудовою – 0,2620 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 34 558,00 грн
(тридцять чотири тисячі п’ятсот п’ятдесят вісім гривень 00 коп.), у т. ч.: не завершених будівництвом будівель молочно-тваринницької ферми на 200 голів
великої рогатої худоби – 33 748,00 грн (тридцять три тисячі сімсот сорок вісім
гривень 00 коп.); матеріалів, виробів і конструкцій, завезених на будівельний
майданчик для об’єкта незавершеного будівництва і не використаних для
будівництва, – 810,00 грн (вісімсот десять гривень 00 коп.). ПДВ – 6 911,60
грн (шість тисяч дев’ятсот одинадцять гривень 60 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 41 469,60
грн (сорок одна тисяча чотириста шістдесят дев’ять гривень 60 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний розібрати об’єкт незавершеного будівництва
та привести земельну ділянку, на якій розташований об’єкт, у належний стан
(провести рекультивацію) відповідно до вимог чинного законодавства протягом 3 років з моменту підписання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва.
2. Під час розбирання об’єкта незавершеного будівництва забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону України
«Про охорону навколишнього природного середовища».
3. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту закінчення
розбирання та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору.
4. Подальше використання земельної ділянки після розбирання об’єкта
незавершеного будівництва покупець визначає самостійно відповідно до цільового призначення згідно з вимогами чинного законодавства України.
5. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливі лише
за умови збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 4 146,96 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться отримувачу – РВ ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р
№ 37319044008539, МФО 820172, Державна казначейська служба України,
м. Київ.

Аукціон в електронній формі буде проведено 04.07.2016 Україн
ською універсальною біржею, час початку внесення цінових пропо
зицій (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.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити на адресу Української універсальної біржі (36039,
м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв – 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 ФДМУ по Чернівецькій
області: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації,
т. 200-42-32
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи Ж, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 01.06.2016 № 1077)

Івано-Франківська область

Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «ІНІН»
за адресою: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. С. Височана, 18, що перебуває
на балансі підприємства «ІНІН» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз
організацій інвалідів України» (код за ЄДРПОУ 32604934) (збереження профілю діяльності).

КОНКУРСИ З відбору розробників документації із землеустрою
ЗАКАРПАТСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу
об’єктів приватизації разом із земельною ділянкою
1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою державної власності (розроблення
технічної документації з метою поділу земельної ділянки, визначивши розмір земельної ділянки, необхідний для обслуговування будівель відповідно
до встановлених будівельних норм, погодження меж земельної ділянки з
суміжними землекористувачами; закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; погодження
та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку,
внесення відомостей про земельну ділянку до Автоматизованої системи
ведення земельного кадастру та проведення робіт з реєстрації земельних
ділянок у державному земельному кадастрі, присвоєння у встановленому
порядку кадастрових номерів земельних ділянок, утворених після поділу,
у т. ч. перевірка файла обміну даними про результати робіт із землеустрою
в електронному вигляді (обмінного файла); підготовка інших матеріалів та
документів, що необхідні для продажу земельної ділянки).
2. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка № 1 (кадастровий № 2110200000:01:049:0011) площею 0,5704
га, на якій розташована група інвентарних об’єктів, у складі: будівля складу
літ. Г загальною площею 34,2 м2, будівля гаражів літ. Д загальною площею
162,8 м2, будівля складу літ. Е загальною площею 49,2 м2, будівля аптеки
літ. Ж загальною площею 94,4 м2 за адресою: 90200, Закарпатська обл.,
м. Берегове, вул. Б. Хмельницького, 108, що перебуває на балансі Управління
Держпродспоживслужби в Берегівському районі.
Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
04.02.2016 № 207 «Про включення до переліку об’єктів державної власності
групи А, що підлягають приватизації», згода органу, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою, на поділ земельної ділянки
користувачем (лист Державної служби України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів від 12.05.2016 № 15-1-2-6/2028).
Площа земельної ділянки становить 0,5704 га (Державний акт на
право постійного користування землею серії ЯЯ № 091500 від 07.02.2006).
Цільове призначення: 03.03. Для будівництва та обслуговування будівель
закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги. Категорія земель: землі
житлової та громадської забудови. Форма власності: державна власність.
3. Умови конкурсу.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: документація із землеустрою, погоджена та затверджена у встановленому порядку; витяг з Державного земельного кадастру про
присвоєння кадастрового номера земельним ділянкам.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по
Закарпатській 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.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт з урахуванням по-

датку на додану вартість, а також строк виконання робіт, зазначений в календарних днях. До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору
виконавців робіт із землеустрою, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою
(відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420);
копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного
коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що
підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним
законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на
виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із
землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних,
які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних
даних (додаток 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із
землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі змінами) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі
з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу РВ ФДМУ
по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька,
60, каб. 314 до 15.45 24.06.2016.
4. Інформація про проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться 05.07.2016 о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпат
ській області за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303.
Телефон для довідок 61-38-83.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою
Мета проведення робіт із землеустрою: доопрацювання проекту земле
устрою щодо відведення земельних ділянок з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельними ділянками (проведення робіт щодо перепогодження
проекта землеустрою, державної реєстрації даних земельних ділянок, усунення зауважень, що виникають під час погодження документації із землеустрою,
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок),
отримання позитивного висновку державної експертизи щодо розробленої документації із землеустрою, отримання витягів з Державного земельного кадастру, підготовка інших документів, необхідних для продажу земельних ділянок.
Дані про об’єкт землеустрою.
Землеустрою підлягають земельні ділянки, на яких розташовано
державне майно – окремо розташовані споруди виробничого призначення.
Місцезнаходження об’єкта: м. Запоріжжя, вул. Експресівська, 28.
Склад та столярна майстерня, літ. Б, площею 844,4 м2; склад ПММ, літ.
Д, площею 61,0 м2; гараж № 1, літ. К-2, площею 24,4 м2; гараж № 2, літ. К-2,
площею 24,9 м2; архів № 3 другого поверху літ К-2; площею 26,6 м2; склад
ПММ, літ. Л, площею 27,7 м2; прохідна, літ. Н, площею 4,8 м2; зварювальний
цех, літ. В площею 295,8 м2; навіс, літ. П, площею 62,7 м2; склад, літ. Г, площею 7,9 м2; зварювальний цех, літ. З, площею 157,7 м2; склад, літ. М, пло-

щею 116,0 м2; склад, літ. О, площею 49,4 м2; навіс, літ. Р, площею 157,6 м2;
ворота № 1, 3, 4; хвіртка № 2; паркани № 5, 6, 7, 8; майданчик під склад № 9;
майданчик тельфера № 10; замощення І.
Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельних ділянок,
на яких розташовано державне майно, становить 0,8000 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
25.07.2012 № 3176 «Про перелік об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації» зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 03.08.2012
№ 3223, наказ регіонального відділення від 07.08.2012 № 616.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення
робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, погоджений відповідно до ст. 186-1 Земельного кодексу України та
повністю готовий до затвердження у встановленому чинним законодавством
порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою; витяги що підтверджують реєстрацію земельних ділянок в державному земельному кадастрі, інші матеріали та документи, необхідні для
продажу земельних ділянок.
Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Запорізькій області
у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням
назви об’єкта та дати проведення конкурсу.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт
із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948,
зі змінами (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім
осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про
це відповідній орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому
ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
копії документів, що підтверджують відповідальність претендента вимогам,
встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою;
письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид
документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік
вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів,
які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку
персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення) – для фізичних
осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців
робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається
в календарних днях.
Конкурсна документація подається до відділу організаційнодокументального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій
області (кімн. 9).
Останній день подання конкурсної документації – 04.07.2016 до 17.00.
Конкурс відбудеться 12.07.2016 о 10.00 за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. 35, РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Місцезнаходження комісії: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по
Запорізькій області. Телефони для довідок: (061) 226-07-76, 226-07-75.

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

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина їдальні-котельні площею 192,4 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Професійно-технічне училище № 5 м. Ковеля. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45000, Волинська
обл., м. Ковель, вул. Івасюка, 18. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою про-
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довження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24.
Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – .
Розмір земельної ділянки, усього: 1,0886 га (пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: Волинська
обл., м. Ковель, вул. Івасюка, 18. Цільове призначення земельної ділянки:

для розміщення та обслуговування навчально-виробничих приміщень та
гуртожитку. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
станом на 20.01.2014: 164,34 грн/м2. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.05.2016. Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Західтепло».
 2. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставів, а саме:
Видумка, Головний, Зимовий, Стецький. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Укрриба». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Волинська обл., Горохівський р-н, на території Холонівської
с/р. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
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розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу
(0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір земельної ділянки,
усього: 88,35 га. Місце розташування земельної ділянки: Волинська обл.,
Горохівський р-н, на території Холонівської с/р. Цільове призначення земельної ділянки: несільськогосподарське – ведення рибного господарства.
Правовий режим земельної ділянки: оренда. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.05.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Круковський Ю. В.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напрямку «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області
конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів
конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях,
який не повинен перевищувати 5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається
претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4
до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері
оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформацію про
оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також
залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку
майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях
оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті. На
конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027,
м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебуваютьза адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332)
24-00-57.
Конкурс відбудеться о 10.00 через 14 днів після опублікування цієї
інформації у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк,
Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Волинській області в інформації про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого
буде залучено до проведення незалежної оцінки майна, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» № 42 (958) від 25 травня 2016 р. на стор. 6, дані
щодо місцезнаходження об’єкта оцінки слід читати: «Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 44100, Волинська обл., смт. Ратне, вул. Центральна,
7 на першому поверсі.».

ДОНЕЦЬКА область
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Донецькій області в інформації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» № 45 (961) від 6 червня 2016 р. на стор. 3, передостанній абзац слід читати: «Конкурс відбудеться 23 червня 2016
року о 10.00 у РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: м. Харків,
вул. Гуданова, 18, каб. 408».

ЗАКАРПАТСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: колісний транспортний засіб – легковий автомобіль ВАЗ-2121, шасі (кузов, рама) ХТА212100М0843344, реєстраційний номер АО 5032 ВІ, 1991 року випуску. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Держгеокадастру в Ужгородському районі Закарпатської області, тел. (096) 741-96-14. Місцезнаходження об’єкта:
88000, м. Ужгород, пл. Ш. Петефі, 14. Мета проведення незалежної оцінки:
з метою відчуження установою. Телефон замовника конкурсу: (0312) 6146-29, (096) 741-96-14. Електронна адреса замовника конкурсу: uzhhorod.
uz@land.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Управління Держгеокадастру
в Ужгородському районі Закарпатської області. Платник робіт з оцінки:
Управління Держгеокадастру в Ужгородському районі Закарпатської області.
Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 23.05.2016: 00,00
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 23.05.2016.
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 чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка колісних транспортних засобів».
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання робіт (у календарних днях); документів щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по
Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60
(каб. 313) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(понеділок – четверг до 17.00, у п’ятниця – до 15.45).
На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано
заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10. 00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів
після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон для довідок (0312) 61-38-83.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
 Нежитлова будівля майстерні площею 741,8 м2, місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Івано-Франківськ, с.Хриплин, вул.Тисменицька, 2б.
Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематері-
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альних активів) – двоповерхова цегляна будівля площею 741,8 м2. Наявність

об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні. Дата оцінки – 31.05.2016.
Замовником та платником за здійснення оцінки по даному об’єкту виступає
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної
комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); документи, в яких зазначено правовий статус претендента, склад
оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки майна; документи, що підтверджують право на виконання таких робіт; інформація про
претендента за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента містить: відомості про
діяльність претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо), іншу
інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових
відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з
оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути
завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть
бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,
якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямами з оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні
приймає рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент
має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу, а саме до 15.06.2016 включно.
Конкурс відбудеться 22.06.2016 о 10.00 в приміщенні РВ ФДМУ
по Івано-Франківській області за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Василіянок, 48, каб. № 315, телефон для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для
довідок 55-31-39.

КІРОВОГРАДСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
47,54 м2 на першому поверсі адмінбудівлі за адресою: Кіровоградська
обл., смт Вільшанка, вул. Лагонди, 30, що перебувають на балансі Управління
Державної казначейської служби у Вільшанському районі Кіровоградської області. Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської
служби у Вільшанському районі Кіровоградської області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., смт Вільшанка, вул. Лагонди, 30. Мета
проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522)
33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.05.2016, тис.
грн: 3,227. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016.
Площа земельної ділянки: 47,54 м2. Місце розташування земельної ділянки: смт Вільшанка, вул. Лагонди, 30. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт
з оцінки: Маловільшанська сільська рада, тел. (050)527-78-21.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
2,0 м2 на першому поверсі адмінбудівлі за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Олександрія, просп. Леніна, 126а, що перебуває на балансі Олександрійського
міськрайонного центру зайнятості. Найменування балансоутримувача:
Олександрійський міськрайонний центр зайнятості. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Кіровоградська обл., м. Олександрія, просп. Леніна, 126а. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00.
Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.05.2016, тис. грн: дані уточнюються.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016. Площа земельної ділянки: 2,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Олександрія,
просп. Леніна, 126а. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській
області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ПАТ
«Державний ощадний банк України», тел. (0522) 35-84-98.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі ресторану-універсаму
площею 118,0 м2 та вбудованого нежитлового приміщення площею
8,8 м2 на другому поверсі будівлі ресторану-універсаму за адресою: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Нова, 110, що перебувають
на балансі державного підприємстві «Дирекція Криворізького гірничозбагачувального комбінату окислених руд». Найменування балансоутримувача: державне підприємство «Дирекція Криворізького гірничозбагачувального комбінату окислених руд». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Нова, 110. Мета проведення
незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00.
Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.05.2016, тис. грн:
101,218. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016.
Площа земельної ділянки: 84,9 м2. Місце розташування земельної ділянки:
Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Нова, 110. Замовник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2).
Платник робіт з оцінки: ПАТ «Київстар», тел. (067) 216-65-60.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності –
суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, має містити
пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт; строк виконання робіт – не більше 5 днів, шляхом поштового відправлення на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо
у кімн. 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2 до 17.06.2016 включно у робочий час до 16.00. На конверті слід
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться 24 червня 2016 р. о 8.30 у РВ ФДМУ
по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2, кімн. 708.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі готелю «Тустань»
загальною площею 47,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Любінська, 168а. Балансоутримувач: Державне підприємство
«Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». 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. Любінська, 168а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ «МТС Україна».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 48,6 м2 на другому поверсі чотириповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич,
вул. Сагайдачного, 22. Балансоутримувач: ДП «Львiвський науково-дослідний
та проектний інститут землеустрою». 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., м. Дрогобич,
вул. Сагайдачного, 22. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Азимут Плюс».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 191, 192) загальною площею 28,6 м2 на восьмому поверсі
дев’ятиповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
просп. В. Чорновола, 57. Балансоутримувач: Національний університет
«Львівська політехніка». 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, просп. В. Чорновола,
57. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ГО «Добробут Львівщини».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 3,0 м2 на другому поверсі навчального корпусу № 7. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич,
вул. Курбаса, 2. Балансоутримувач: Дрогобицький державний педагогічний
університет імені І. Франка. 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., м. Дрогобич,
вул. Курбаса, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Славич Стефанія Василівна.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
19,0 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Г. Чупринки, 71. Балансоутримувач: ДП ДІМП «Містопроект».
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: м. Львів, вул. Г. Чупринки, 71. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.05.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ТзОВ «Центр управлінського консалтингу та правових рішень».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення або до відділу організаційнодокументального забезпечення та адміністративно-господарської роботи
за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях). На конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж
за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок:
(032) 261-62-14, 261-62-04.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення будівлі «Контора автобази» площею 20,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Українське державне підприємство по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс». 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, (048) 73150-29. 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): 30.06.2016. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ФОП Белявський Олександр Сергійович (ідентифікаційний код
3132913698), тел. (097) 285-71-81
 2. Назва об’єкта оцінки: частина асфальтованого покриття у МАПП
«Платонове» загальною площею 25,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська митниця Державної фіскальної служби.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Красноокнянський р-н,
с. Платонове. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони
замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 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
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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): 30.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ
«САЙРУС-ГРУП» (код за ЄДРПОУ 38307584), тел. (095) 379-16-72.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина асфальтованого покриття у МАПП
«Табаки» площею 25,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська митниця ДФС. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
Болградський р-н, с. Виноградівка, вул. Болградська, 57, 7-й км траси «Ізмаїл –
Кішинів». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони
замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 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) 30.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ
«САЙРУС-ГРУП» (код за ЄДРПОУ 38307584), тел. (095) 379-16-72.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві Юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1
«Оцінка об’єктів в нематеріальної формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості)».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах I, II, III, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 15.06.2016. 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.
Щодо результатів конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 11.05.2016
Керуючись вимогами пункту 2 розділу V (Порядок проведення конкурсу)
Положення, рішенням комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності (протокол засідання від 11.05.2016), визнано таким, що не відбувся, конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності по об’єктах № 1 – № 3, наведених
вище. Враховуючи вищезазначене, голова комісії прийняв рішення про повторне проведення конкурсу та призначив його дату – 22.06.2016 об 11.00,
датою оцінки є 30.06.2016.
Керуючись вимогами пункту 10 розділу V (Порядок проведення конкурсу), пунктів 1, 2 розділу VІ (Інформація про результати конкурсу) Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ № 2075 від 31.12.2015, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190, рішенням комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності (протокол засідання від 11.05.2016), інформуємо про результати конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, оголошеного на
11.05.2016, по об’єктах оренди:
1. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В.
В. Назва об’єкта оцінки: нежилові приміщення протирадійційного укриття
(обліковий № 56012) загальною площею 105,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ЗАТ «Одеса-Чай». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Маразліївська, 1а (літ. «Г»). Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди, 4 200,00 грн, 5 календарних днів.
2. ТОВ «Експертне Агенство «Укрконсалт», керівник – Саганович А. І.
Назва об’єкта оцінки: частина складу № 4 «Червоні пакгаузи» загальною
площею 378,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП
«Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пл. Митна, 1/1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди, 5 000,00 грн, 5 календарних днів.
3. ТОВ «ВЕРДИКТ ЕКСПЕРТИЗА», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта
оцінки: частина нежитлового приміщення адмінбудівлі площею 2,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна податкова інспекція у Приморському районі м. Одеса ГУ ДФС в Одеській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Південна, буд. 1. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди, 3 100,00 грн, 5 кален
дарних днів.
4. ТОВ оціночна фірма «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва
об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення адміністративної будівлі
загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державна податкова інспекція у Приморському районі м. Одеса ГУ ДФС в
Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький
бульвар, буд. 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди, 3 100,00 грн, 5 календарних днів.
5. ТОВ оціночна фірма «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва
об’єкта оцінки: нежитлове приміщення виробничої бази загальною площею
63,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний регіо
нальний проектно-вишукувальний інститут «Укрпівдедіпроводгосп». Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. 25 Чапаєвської дивізії, 1а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди, 3 600,00 грн, 5 календарних днів.
6. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В.
В. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень їдальні корпусу Д загальною
площею 182,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДЗ
«Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Приморський» МОЗ України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Чорноморська, 11а, с. Курортне,
Білгород-Дністровський р-н, Одеська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди, 4 600,00 грн, 5 календарних днів.
7. ТОВ «Консалтінгова компанія «Бюро оцінки Стефанович», керівник –
Стефанович І. О. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення загальною площею 11,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія
ДП «АМПУ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна Площа, 1/2.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди, 3 100,00 грн, 3 календарних дні.
8. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки:
частина нежилого приміщення у адміністративному будинку (інв. № 10340002)
(цокольний поверх) загальною площею 3,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна податкова інспекція у Приморському районі
м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Південна, 1. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди, 3 150,00 грн, 5 календарних днів.
9. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки: частина асфальтованого покриття у МАПП «Старокозаче» загальною
площею 25,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська
митниця Державної фіскальної служби. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Старокозаче, 37-й км автошляху Білгород-Дністровський – Кеушень № 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди, 4 150,00 грн, 5 календарних днів.
10. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки:
частина даху корпусного цеху загальною площею 11,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди, 4 150,00 грн, 5 календарних днів.
11. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза
В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 4-му поверсі будівлі
службово-побутових приміщень (інв. № 1443) ВРР – 2 загальною площею
11,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський
торговельний порт «Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська
обл., м. Южне, вул. Берегова, 13. Мета проведення оцінки: визначення рин-
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кової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди, 3 600,00 грн, 5 календарних днів.
12. ТОВ «Консалтінгова компанія «Бюро оцінки Стефанович», керівник –
Стефанович І. О. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення туалету та пальної загальною площею 60,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди, 3 750,00 грн, 3 календарних дні.
ІV. Конкурс вважається таким, що не відбувся по об’єктах (відповідно до
службових записок відділу оренди державного майна регіонального відділення від 13.04.2016 повернуті пакети документів потенційним орендарям):
частині нежитлового приміщення автобази загальною площею 2,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Южне,
вул. Берегова, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
нежитлових приміщеннях першого поверху будівлі учбового корпусу загальною площею 125,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пастера, 31. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: їдальня. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ПАТ «Ізмаїльський завод таропакувальних виробів «Дунай
–Пак». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 68610, Одеська обл., м. Ізмаїл,
Аеродромне шосе, 2б. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Телефони замовника конкурсу: (048) 728-72-62, 731-50-28. Електронна адреса замовника
конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 28.75.0 Виробництво інших металевих виробів;
20.40.0 Виробництво дерев’яної тари. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова вартість об’єкта (основні засоби): 15 219,00 грн станом на 31.01.2016. 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): 30.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення магазину (літ. А)
загальною площею 252,0 м2, що орендуються СПД «Присяжний С. А.».
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Балансоутримувач ВАТ
«Котовський цукровий завод» припинений 17.07.2014. Дійсний балансоутримувач – орендар СПД «Присяжний С. А.» Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., м. Котовськ, вул. Бочковича, 92а. Мета проведення оцінки:
приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни.
Телефони замовника конкурсу: (048) 728-72-62, 731-50-28. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Балансова вартість об’єкта (основні засоби): 4 644,48
грн станом на 31.12.2015. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі
оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки,
усього: –. Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення
земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
3. Назва об’єкта оцінки: приміщення складу № 16 (955360.1.ААБАЛД733).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Кононівський елеватор» (є правонаступником ТОВ «Жеребківський елеватор»). Місцезна
ходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Жеребкове,
вул. Привокзальна, 4. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу
на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Телефони замовника конкурсу:
(048) 728-72-62, 731-50-28. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 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) 67 000,00 грн
станом на 30.04.2016. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. 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: РВ ФДМУ по Одеській області
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 4. Назва об’єкта оцінки: будівля магазину літ. № 37 загальною площею 69,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «АТП
15173» (загальними зборами акціонерів від 24.12.2009 прийнято рішення «Про
ліквідацію ВАТ»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. БілгородДністровський, вул. Автомобільна, 1. Мета проведення оцінки: приватизація
шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Телефони замовника конкурсу: (048) 728-72-62, 731-50-28. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби)
згідно з обліком: 1. Балансова вартість об’єкта (основні засоби): 5 900,00 грн
станом на 31.07.2015. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної
ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 5. Назва об’єкта оцінки: будівля їдальні літ. № 39 загальною площею
251,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «АТП 15173»
(загальними зборами акціонерів від 24.12.2009 прийнято рішення «Про ліквідацію ВАТ»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. БілгородДністровський, вул. Автомобільна, 1. Мета проведення оцінки: приватизація
шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Телефони замовника конкурсу: (048) 728-72-62, 731-50-28. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби)
згідно з обліком: 1. Балансова вартість об’єкта (основні засоби): 4 900,00 грн
станом на 31.07.2015. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної
ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 6. Назва об’єкта оцінки: будівля підсобного господарства літ. № 35
загальною площею 94,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ВАТ «АТП 15173» (загальними зборами акціонерів від 24.12.2009
прийнято рішення «Про ліквідацію ВАТ»). Місцезнаходження об’єкта оцінки
Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Автомобільна, 1. Мета проведення оцінки приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом
зниження ціни. Телефони замовника конкурсу: (048) 728-72-62, 731-50-28.
Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з обліком: 1. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): Балансова вартість об’єкта (основні засоби): 0,00
грн станом на 31.07.2015. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі
оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки,
усього: –. Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення
земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна

грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 7. Назва об’єкта оцінки: будівля приколійного складу (інв.
№ 10250) з двома рампами загальною площею 386,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Котовське БМЕУ № 2 Одеської залізниці. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., смт Любашівка,
вул. Привокзальна, 29а. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Телефони замовника
конкурсу: (048) 728-72-62, 731-50-28. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби)
згідно з обліком: 1. Балансова вартість об’єкта (основні засоби): 320 427,32
грн станом на 31.01.2016. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі
оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки,
усього: –. Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення
земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.06.16. Інформація про особу –платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1
«Оцінка об’єктів в нематеріальної формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості)».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах I, II, III, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю
організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх,
кімн. 1113) до 18.00 13.06.2016 (включно). На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 17.06.2016 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
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна з визначенням ринкової вартості
 1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 14,7 м2. Місце
знаходження об’єкта: пл. Слави, 4/2, м. Полтава. Балансоутримувач:
Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.05.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Маленко В. В.
 2. Назва об’єкта: частина даху площею 14,72 м2. Місцезнаходження
об’єкта: проспект Героїв Бресту, 37, м. Кременчук, Полтавська область.
Балансоутримувач: Кременчуцький національний університет ім. Михайла
Остроградського. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.05.2016. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні
для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПрАТ «МТС Україна».
 3. Назва об’єкта: частина нежитлових приміщень громадського
будинку площею 24,7 м2. Місцезнаходження об’єкта: пров. Піонерський,
2, с. Кірове, Полтавський р-н, Полтавська область. Балансоутримувач: ПД
УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.05.2016. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні
для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПАТ «Укртелеком».
 4. Назва об’єкта: частина кімнати 1-2, кімната 17, кімната 18
площею 59,1 м 2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Незалежності, 34
(вул. Леніна, 34), смт Семенівка, Полтавська область. Балансоутримувач:
Управління Державної казначейської служби України у Семенівському районі Полтавської області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.05.2016.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: ФОП Сиротенко О. О.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії документи,
які мають відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(далі – Положення), а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до
Положення); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію
про претендента (додаток 4 до Положення).
Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
(у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення
конкурсу. В своїх конкурсних пропозиціях перетендент повинен обов’зково
зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансовобухгалтерського та адміністративно-господарської роботи РВ ФДМУ по
Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 415 до
16.06.2016 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, конкурс
відбудеться 23.06.2016 о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, 4-й поверх, кімн.
404. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

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 нежитлових приміщень першого
поверху загальною площею 26,1 м2 будинку вузла зв’язку, що перебуває на балансі Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 13, м. Теребовля, Теребовлянський р-н,
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 Новосад Ігор Богданович.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.03.2016: 178,63
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлових приміщень першого поверху приміщення міжобласного центру підготовки спортсменів
загальною площею 11,4 м2, літери «Б», (поз. 1-11 кабінет), що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Бережанська, 6, м. Тернопіль. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою внесення змін до договору оренди. 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
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робіт з оцінки: Громадська організація «Тернопільське обласне відділення
Національного олімпійського комітету України». Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.04.2016: 38 173,74 грн. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставу Литвинів 1, інвентарний номер 303, реєстровий номер 25592421.81.ААЕЖАЖ633
(у т. ч. дамба, донний водоспуск, донний водонапуск, водовипуск, шлюзрегулятор); гідротехнічні споруди ставу Литвинів 2, інвентарний номер 306, реєстровий номер 25592421.81.ААЕЖАЖ634 (у т. ч. дамба,
донний водонапуск, донний водоспуск, шлюз-регулятор) та гідротехнічні
споруди ставу Литвинів 6, інвентарний номер 305, реєстровий номер
25592421.81.ААЕЖАЖ637, площею 18,0 га; гідротехнічні споруди ставу Литвинів 3, інвентарний номер 307, реєстровий номер 25592421.81.
ААЕЖАЖ635 (у т. ч. дамба, донний водонапуск, донний водоспуск) та гідротехнічні споруди ставу Литвинів 4, інвентарний номер 304, реєстровий
номер 25592421.81.ААЕЖАЖ636 (у т. ч. дамба, донний водовипуск, донний
водовипуск) площею 19,5 га, що перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта оцінки: с. Литвинів, Підгаєцький
р-н, 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 Лещенко Сергій В’ячеславович. Балансова
залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 04.04.2016: 0,00 грн. 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 ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльності в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності
з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у
тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву), а саме:
1) підтвердні документи: заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу 1 Положення
(за наявності); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); 2)
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 2 до Положення); 3) конкурсну пропозицію претендента, яка
подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо
ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 705. Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 52-66-85.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору 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.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Об’єкт оцінки: частина приміщень п’ятого поверху п’ятиповер
хової будівлі площею 100,3 м 2 за адресою: бульв. Шевченка, 205,
м. Черкаси, що обліковуються на балансі ДП «Черкаський НДІТЕХІМ». Платник
робіт з оцінки: Громадська організація «ІТ-РІШЕННЯ». Дата оцінки: 31.05.16.
 2. Об’єкт оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі відділення поштового зв’язку загальною площею 18,9 м2 за адресою: вул.
Жовтнева, 141, с. Червона Слобода, Черкаський р-н, Черкаська обл., що обліковується на балансі ЧД УДППЗ «Укрпошта». Платник робіт з оцінки: ФОП
Величко О. А. Дата оцінки: 31.05.16.
 3. Об’єкт оцінки: частина приміщень п’ятого поверху п’ятиповер
хової будівлі площею 120,48 м2 за адресою: бульв. Шевченка, 205,
м. Черкаси, що обліковується на балансі ДП «Черкаський НДІТЕХІМ». Платник
робіт з оцінки: Громадська організація «ІТ-СОЛЮШН». Дата оцінки: 31.05.16.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності –
суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, яка складається з підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою
(додаток 3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до
Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 2 до Положення) разом із копіми документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення);
пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не більше 8 календарних
днів), запечатану в окремому конверті.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір
конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по
Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000.
Email: dak_71@ spfu.gov.ua . На конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 17 червня 2016 року до 17.00.
Конкурс відбудеться 23 червня 2016 року о 10.00 у РВ ФДМУ по
Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси,
18000, тел. 37-29-71.

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 першого поверху фойє чотириповерхової будівлі навчального корпусу № 1. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53.
Платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «Приватбанк».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі гуртожитку № 2
площею 22,34 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка.
Місцезнаходження об’єкта: м. Чернігів, вул. Олега Міхнюка (колишня Воїнів
Інтернаціоналістів), 5. Платник робіт з оцінки – ПрАТ «МТС Україна».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
3,0 м2 першого поверху триповерхової будівлі навчального корпусу.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту. Місцезнаходження об’єкта: м. Чернігів,
вул. Реміснича, 56. Платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «Приватбанк».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 481,09 м2
будівлі плавального басейну з допоміжними приміщеннями, в тому
числі: нежитлові приміщення першого поверху – 423,1 м2, підвального приміщення – 57,99 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: 8-й навчальний центр Державної спеціальної служби транспорту.
Місцезнаходження об’єкта: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи (колишня вул.
Щорса), 18. Платник робіт з оцінки – ФОП Шарамко О. М.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 47,8 м2
будівлі «Будинку управляючого». Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Національний історико-культурний заповідник «Качанівка».
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Качанівка,
Національний історико-культурний заповідник «Качанівка». Платник робіт з
оцінки – ФОП Сенчик О. О.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 138,6 м2
будівлі 9г. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний
історико-культурний заповідник «Качанівка». Місцезнаходження об’єкта:
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Качанівка, Національний історикокультурний заповідник «Качанівка». Платник робіт з оцінки – МПП «Імос».
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові підвальні приміщення площею 27,7 м2 триповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Богуна,
8. Платник робіт з оцінки – ФОП Ляшенко Г. Г. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон
замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс замовника конкурсу (0462)
67-27-83. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua.
Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів,
просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по
Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн.
320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди
(за заявою від сторонньої організації).
№ Назва об’єкта ПлоАдреса об’єкта оцінки
з/п
оцінки
ща, м2
1 Нежитлове
450,0 м. Київ, вул. В. Гетьприміщення
мана, 6
2 Нежитлове
76,41 м. Київ, вул. Горлівприміщення
ська, 226/228
3 Нежитлове
10,5 м. Київ, вул. Горлівприміщення
ська, 226/228
4 Нежитлове
167,9 м. Київ, вул. Горлівприміщення
ська, 226/228
5 Нежитлове
92,3 м. Київ, вул. Горлівприміщення
ська, 226/228
6 Нежитлове
53,0 м. Київ, вул. Горлівприміщення
ська, 226/228
7 Нежитлове
26,7 м. Київ, вул. Горлівприміщення
ська, 226/228
8 Нежитлове
78,8 м. Київ, вул. Горлівприміщення
ська, 226/228
9 Нежитлове
12,9 м. Київ, просп. Переприміщення
моги, 14
10 Нежитлове
626,1 м. Київ, вул. Федоприміщення
рова, 4

Балансоутримувач
ДП «Конструкторське бюро «Артилерійне
озброєння»
Державне підприємство «Науково-техніч
ний комплекс «Імпульс»
Державне підприємство «Науково-техніч
ний комплекс «Імпульс»
Державне підприємство «Науково-техніч
ний комплекс «Імпульс»
Державне підприємство «Науково-техніч
ний комплекс «Імпульс»
Державне підприємство «Науково-техніч
ний комплекс «Імпульс»
Державне підприємство «Науково-техніч
ний комплекс «Імпульс»
Державне підприємство «Науково-техніч
ний комплекс «Імпульс»
ДП «Укрсервіс Мінтрансу»

Орієнтовна
дата оцінки
31.05.16

ДП «НДІ «Квант»

31.05.16
31.05.16
31.05.16
31.05.16
31.05.16
31.05.16
31.05.16
30.06.16
31.05.16

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

Площа, м2
37,7

Адреса об’єкта
оцінки
м. Київ, просп.
Перемоги, 50

Балансоутримувач
ДВ «Преса України» ДУС

Орієнтовна
дата оцінки
31.05.16

№ Назва об’єкта
з/п
оцінки
2 Частина даху та
частина нежитлового приміщення
3 Частина нежитлового приміщення
4 Нерухоме майно

Адреса об’єкта
оцінки
13,24
м. Київ, вул. Б.
(у т. ч. 3,0 Хмельницькота 10,24) го, 8/16
33,58
м. Київ, вул. Фізкультури, 1
102,9
м. Київ, вул. Леніна, 34

Площа, м2

5 Частина нежитло0,5
вого приміщення
6 Частина нежитло0,5
вого приміщення
7 Частина нежитло0,25
вого приміщення
8 Частина нежитло0,25
вого приміщення
9 Частина нежитло0,25
вого приміщення
10 Нерухоме майно
803,35
(у т. ч. автостоянка) (у т. ч. 39,75)
11 Частина нежитло2,0
вого приміщення
12 частина нежитло4,00
вого приміщення
13 Частина нежитло6,0
вого приміщення
14 Частина нежитлового приміщення

32,4

15 Частина нежитлового приміщення

209,9

16 Частина навісної
конструкції на
фасаді будівлі
17 Частина нежитлового приміщення
18 Частина нежитлового приміщення

2,0
4,0
4,0

Продовження таблиці
Орієнтовна
дата оцінки
Українське національне інформа31.05.16
ційне агентство «Укрінформ»
Балансоутримувач

Національний університет фізичного виховання і спорту України
Бортницьке міжрайонне управління
водного господарства ім. Гаркуші М. А.
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет будівництва і архітектури

31.05.16
30.04.16

м. Київ, вул. Кустанайська, 9
м. Київ, пров. Кустанайський, 7
м. Київ, пров. Кустанайський, 5
м. Київ, пров. Майкопський, 4а
м. Київ, пров. Майкопський, 4б
м. Київ, вул. Б.
Хмельницького, 4
м. Київ, вул. Волинська, 11/14
м. Київ, вул. Волинська, 9/21
м. Київ, просп.
Червонозоряний, 10
м. Київ, вул. Кос- ДП «Український науково-дослідний
тянтинівська, 68
і проектно-конструкторський
інститут будівельних матеріалів та
виробів «НДІБМВ»
м. Київ, вул. Кос- ДП «Український науково-дослідний
тянтинівська, 68
і проектно-конструкторський
інститут будівельних матеріалів та
виробів «НДІБМВ»
м. Київ, вул. Хре- Міністерство аграрної політики та
щатик, 24
продовольства України

31.05.16

м. Київ, вул. Ломоносова, 45
м. Київ, вул. Ломоносова, 59

31.05.16

Київський національний університет ім. Т. Шевченка
Київський національний університет ім. Т. Шевченка

31.05.16
31.05.16
31.05.16
31.05.16
31.05.16
31.05.16
31.05.16
31.05.16
31.05.16

31.05.16

31.05.16

31.05.16

 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
№ Назва об’єкта
ПлоАдреса об’єкта оцінки
з/п
оцінки
ща, м2
1 Нерухоме майно 5 980,0 м. Київ, вул. Васильківська,
1, корпус № 2
2 Нежитлове при11,2 м. Київ, просп. Комарова, 1
міщення
3 Частина нежитло- 10,0 м. Київ, просп. Повітрофлотвого приміщення
ський, 31
4 Нежитлове при- 103,6 м. Київ, вул. Білоруська, 22
міщення
5 Частина нежитло- 1,0 м. Київ, вул. А. Янгеля, 3
вого приміщення
6 Частина нежитло- 107,0 м. Київ, вул. Леніна, 34
вого приміщення
7 Нежитлове приміщення
8 Нежитлове приміщення
9 Нежитлове приміщення

ДП «Національний центр Олександра Довженка»
Національний авіаційний університет
Київський національний університет будівництва та архітектури
Київський національний університет технологій та дизайну
НТУУ «Київський політехнічний
інститут»
Бортницьке міжрайонне управління водного господарства ім.
Гаркуші М. А.
726,55 м. Київ, бульв. Дружби На- ДП «Державний НДІ інформатизародів, 38
ції та моделювання економіки»
91,65 м. Київ, вул. Мельникова, 42 Національна телекомпанія України

Дата
оцінки
30.04.16
31.05.16
31.05.16
31.05.16
30.04.16
31.05.16
31.05.16
31.03.16

58,2 м. Київ, вул. Метробудівська, 5а

10 Частина нежитло- 211,9
вого приміщення
11 Частина нежитлового приміщення

Балансоутримувач

1,0

12 Частина нежитло- 1,0
вого приміщення
13 Частина нежитло- 21,0
вого приміщення
14 Частина нежитло- 10,0
вого приміщення
15 Частина даху
11,36

Промислово-економічний коледж 30.04.16
Національного авіаційного університету
м. Київ, пл. Львівська, 8
ДП «Сервісно-видавничий центр 29.02.16
Міністерства доходів і зборів
України»
м. Київ, вул. А. Янгеля,
НТУУ «Київський політехнічний
31.03.16
9/16 (стара адреса: м. Київ, інститут»
вул. Політехнічна, 16)
м. Київ, вул. Нововокзаль- Інститут підготовки кадрів Дер- 30.06.16
на, 17
жавної служби зайнятості України
м. Київ, вул. І.Клименка
Київський національний універси- 31.05.16
(Преображенська), 2
тет будівництва та архітектури
м. Київ, просп. Академіка
ДП «Київпассервіс»
30.04.16
Глушкова, 3
м. Київ, вул. Лукашевича, 19 Державний економіко-техноло 30.04.16
гічний університет транспорту

Конкурси відбудуться 21 червня 2016 р. об 11.00 у РВ ФДМУ по
м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-32.
Документи приймаються до 12.30 13 червня 2016 р. за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-32.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний
об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний
відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 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.
Продовження рубрики на стор. 8

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

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

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство освіти
і науки України
3 Міністерство освіти
і науки України
4 Державна пенітенціарна служба України
5 Міністерство освіти
і науки України
6 Міністерство освіти
і науки України
7 Державне космічне
агентство України
8 Міністерство культури
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
39568620, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 2/4, тел. (056) 745-55-96
37664469, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, вул. XXII
партз’їзду, 11, тел. (0562) 409-06-06
02070758, Державний вищий навчальний заклад «Український державний хімікотехнологічний університет», м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 8, тел. (0562) 47-46-70
08562989, Синельниківська виправна колонія управління пенітенціарної служби України у
Дніпропетровській області, тел.(05663)73-6-53
37664469, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, вул. XXII
партз’їзду, 11, тел. (0562) 409-06-06
37664469, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, вул. XXII
партз’їзду, 11, тел. (0562) 409-06-06
14308304, ДП «Конструкторське бюро «Південне», м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька,
3, тел. (0562) 42-00-22
02174187, Державне підприємство «Дніпропетровський державний цирк», м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 33, тел. (056) 744-86-00

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Частина нежитлового
Інформація відсутня м. Дніпропетровськ, вул. Дзержин2,0
31 013,00
1 рік
Надання побутових послуг населенню (розміщення пральні
вбудованого приміщення
ського, 6
самообслуговування)
Нежитлові вбудовані при- 37664469.1РШШМВД425 м. Кривий Ріг, вул. Островського, 16
96,5
239 607,00
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підміщення
акцизної групи, у навчальному закладі
Частина нежитлового
02070758.1.ИАШГСР006 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна
2,5
23 837,00
2 роки 11 місяців Надання побутових послуг населенню (розміщення пральні
вбудованого приміщення
Перемоги, 92
самообслуговування)
Частина нежитлового
Інформація відсутня Дніпропетровська обл., Синельників2,0
2 097,00
2 роки 11 місяців Розміщення банкомата
вбудованого приміщення
ський р-н, с. Шахтарське, вул. Миру 7а
Нежитлове приміщення
Інформація відсутня с. Кудашівка, вул. Правобережна
493,6
160 382,00
2 роки 364 дні Розміщення громадської організації на площі, що не викосторона, 16а
ристовується для провадження підприємницької діяльності
Нежитлове приміщення
Інформація відсутня с. Кудашівка, вул. Правобережна
529,0
209 662,00
2 роки 364 дні Розміщення громадської організації на площі, що не викосторона, 16а
ристовується для провадження підприємницької діяльності
Нежитлове вбудоване
ДКСЕЛГ251
м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, 3 18,15
164 613,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльприміщення
ність з ремонту об’єктів нерухомості
Нежитлове вбудоване
02174187.1.АААДДЛ378 м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, 4
133,5
1 268 918,00
2 роки 364 дні Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підприміщення
акцизної групи
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 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».

№ 46 (962)

8 червня 2016 року

6
ЖИТОМИРСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Житомирській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

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

Назва органу управління

найменування

1 Державна служба статистики України 02360412, Головне управління статистики у Житомирській області, м. Житомир, Нежитлове приміщення на 7-му поверсі
вул. М. Сціборського, 6а, тел. 22-47-56
адміністративної будівлі (літ. А)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн вий строк оренди
АААДЕЕ887 м. Житомир, вул. М. Сці15,7
50 633,00
2 роки 364 дні
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює
борського, 6а
діяльність у сфері права

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

ЗАПОРІЗЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Запорізькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державне агентство вод- 36307928, Веселівське міжрайонне управління водного господарства, 72202, Запо- Нежитлові приміщення
36307928.44.ААЕЖИД097 Запорізька обл., Веселівський р-н, 157,18
72 336,00
2 роки 364 дні
Інше використання нерухомого майна (для розміщення обних ресурсів України
різька обл., Веселівський р-н, смт Веселе, вул. К. Маркса, 29, тел. (06136) 2-13-20 № 1-1, № 1-2 гаража (літ. В)
с. Чкалове, вул. Чкалова, 94
ладнання з виробництва пілетів (альтернативного палива)

№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу
з/п
управління
1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство освіти
і науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
02070855, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Частина даху будівлі гурто- 02070855.1.ИМГДНЯ031.
м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел.: (03422) 4-22-64, 4-24-53
житку № 7
208781, ДВНЗ «Калуський політехнічний коледж», Івано-Франківська обл.,
Нежитлові приміщення на
–
м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 2, тел. (0-03472) 6-52-31
першому поверсі гуртожитку

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
м. Івано-Франківськ, вул. Набе20,0
168 150,00
2 роки 11 місяців
Розміщення обладнання опережна ім. В. Стефаника, 30
станом на 31.12.2015
ратора мобільного зв’язку
Івано-Франківська обл., м. Калуш,
56,4
331 790,00
2 роки 11 місяців
Розміщення майстерні з ревул. Богдана Хмельницького, 4
монту побутової техніки

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

КИЇВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Київській області про намір передати в оренду об’єкт державної власності, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
№ Назва органу
(код за ЄДРПОУ, назва, юридичмісцезнахо- загальна вартість майна за незалежною максимально можлиз/п управління
найменування
об’єкта
реєстровий
номер
майна
мета використання
на адреса, контактний телефон)
дження
площа, м2 оцінкою без урахування ПДВ, грн вий строк оренди
2
1 Міністерство 20572069, ДП «Міжнародний Частина приміщення № 144 площею 0,2 м у підвалі; частина приміщення № 146 площею 20572069.55.НЛТНПД055 Київська обл.,
4,2
190 190,00
1 рік
Розміщення обладнання оператора телекомунікацій, який надає послуги з
інфраструк- аеропорт «Бориспіль»
0,2 м2 на 1-му поверсі; частина приміщення № 30 площею 0,2 м2 на 2-му поверсі; частина
м. Бориспіль,
рухомого (мобільного) зв’язку (розміщення фідера 7/8’’ – 40 пог. м + 1/2’’ –
тури України
Аеропорт
70 пог. м площею 1,8 м2 на 3-му поверсі будівлі аеровокзалу термінала «Б»)
приміщення № 18 площею 0,2 м2 та 0,2 м2; частина приміщення № 13 площею 1,4 м2

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

ЛЬВІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство освіти 25558430, Вище професійне училище № 11 м. Червонограда, 80100,
Нежитлове приміщення № 17 на 1-му по- 25558430.13.УАЕМРР607 Львівська обл., м. Червоно96,8
248 300,00
2 роки 364 дні
Провадження суб’єктом малого підприємництва виробничої діяльності
і науки України
Львівська обл., м. Червоноград, вул. В. Стуса, 3, тел. (03249) 2-12-93
версі будівлі ВПУ № 11 м. Червонограда
град, вул. Стуса, 3
станом на 31.03.2016
безпосередньо на орендованих площах (виробництво панчішношкарпеткових виробів) (інше використання)
2 Державна казначей- Управління Державної казначейської служби України у Кам’янка-Бузькому Вбудовані нежитлові приміщення № 65 та 36767790.1.АААДЕГ788) Львівська обл., м. Кам’янка35,3
181 300,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
ська служба України р-ні Львівської області, 80400, м. Кам’янка-Бузька, вул. Незалежності, 29 № 66 на першому поверсі будівлі
Бузька, вул. Незалежності, 29
станом на 31.03.2016

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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».

МИКОЛАЇВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Миколаївській 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 Державне агентство 25592421, Державне підприємство «Укрриба», 04050, м. Київ, вул. Тургенєвська,
рибного господар- 82а, тел. (044) 486-07-91
ства України
2 Міністерство
внутрішніх справ
України
3 Міністерство освіти
і науки України

08734534, Державна установа «Територіальне медичне об’єднання МВС України
по Миколаївській області», 54025, м. Миколаїв, вул. Флотська, 71, тел.: (0512)
42-48-16, 42-31-64
19036779, Київська державна академія водного транспорту імені Гетьмана Петра
Конашевича-Сагайдачного, м. Миколаїв, вул. Морехідна, 2, тел. (0512) 44-16-38

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Гідротехнічні споруди рибогосподарських технологічних водойм: 25592421.44.ААЕЖАЕ167; с. Киселівка, Снігурів–
92 335,00
2 роки 364 дні
За функціональним призначенням
гребля довжиною 120,0 м, водопропускна труба довжиною 10,0 м 25592421.44.ААЕЖАЕ193 ський р-н, Миколаїв(ставку «Поплавський водозбірник», верхній); гребля довжиною
ська обл.
232,0 м, донний водоспуск (ставку № 6, нижній, нагульний)
Нежитлові приміщення п’ятиповерхової будівлі
–
м. Миколаїв,
156,5
297 200,00
2 роки 364 дні
Надання медичної допомоги, проведення
вул. Флотська, 71
медичних оглядів
найменування

реєстровий номер майна

Нежитлове приміщення першого поверху чотириповерхової
будівлі головного учбового корпусу

19036779.4.ХЮРЦОШ027 м. Миколаїв, вул. Морехідна, 2

42,2

94 191,00

2 роки 364 дні

Розміщення буфету, що не здійснює
продаж товарів підакцизної групи,
у навчальному закладі

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ
по Миколаївській області (6-й поверх, кімн. 37-38) та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел.: (0512) 47-89-82, 47-04-18. 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».

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

Назва органу
управління

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

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
01127799.4.ТЦАТШО112 м. Одеса, вул. Канатна, 8
191,5
1 557 200,00
2 роки 11 місяців Розміщення дошкільного навчального
закладу

найменування

реєстровий номер майна

1 Міністерство освіти 01127799, Одеська національна морська академія, 65029, Приміщення підвалу (ауд. 006) площею 62,7 м2; приміщення на першоі науки України
м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, тел. (0482) 34-52-67
му поверсі (ауд. 103) площею 63,1 м2; приміщення на другому поверсі
(ауд. 213) площею 65,7 м2
2 Державна фінансова 20991151, Державна фінансова інспекція в Одеській об- Нежитлові приміщення адміністративної будівлі, літ. «А» площею 142,2 м2; 20991151.5.ОТНЕБХ010 Одеська обл., смт Сарата, вул. Котовінспекція України
ласті, 65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83, тел. 728-36-35 приміщення гаража, літ. «В» площею 35,4 м2; вбиральня, літ. «Б»; надвірні
ського, 16
споруди № 1 – 6 та інші споруди № І – ІІ
3 Міністерство інфра- 38728418, Іллічівська філія ДП «Адміністрація морських Нежитлові приміщення 2-го поверху двоповерхової службової будівлі з вбу- 38727770.6.РАЯИЮК2079 Одеська обл., м. Чорноморськ (Ілліструктури України портів України», 68001, Одеська обл., м. Іллічівськ,
дованою ТП на території 3-го термінала порту
чівськ), вул. Сухолиманська, 38
вул. Праці, 6, тел. (04868) 9-16-00
4 Міністерство інфра- 01125672, Державне підприємство «Іллічівський морНежитлові приміщення першого та другого поверхів будівлі критого складу 01125672.2.РАЯИЮК0644 Одеська обл., м. Чорноморськ (Ілліструктури України ський торговельний порт», 68001, Одеська обл., м. Іллі- № 8 з адміністративними приміщеннями
чівськ), вул. Сухолиманська, 32
чівськ, вул. Праці, 6, тел. (04868) 9-40-26

177,6

499 338,00

10 років

96,2

1 178 354,00

1 рік

637,4

6 554 374,00

1 рік

Надання побутових послуг населенню
(151,9 м2) та розміщення магазину з продажу комп’ютерної і офісної техніки (25,7 м2)
Розміщення офісних приміщень
Розміщення транспортного підприємства
з перевезення вантажів

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

РІВНЕНСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Рівненській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за немісцезнаходження
номер майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн.
1 Міністерство енергетики та вугільної 05425046, ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», 34400, Рівнен- Об’єкти дільниці № 3
–
Рівненська обл., м. Кузнецовськ, будівельна
2 806,3
420 310,00
промисловості України
ська обл., м. Кузнецовськ, тел.: (03636) 2-23-60, факс 2-23-14
база № 1 та № 2, промислової зони 42
2 Державна служба статистики України 02362061, Головне управління статистики у Рівненській області, 33028, Нежитлове приміщення другого по–
Рівненська обл., м. Костопіль, вул. Незалеж25,0
80 716,00
м. Рівне, вул. Короленка, 7, тел. (0362) 26-38-26
верху адміністративної будівлі
ності, 14
3 Державна служба геології та надр
34112754, Державне підприємство «Бурштин України», 33027, м. Рівне, Частина приміщення третього повер–
м. Рівне, вул. Київська, 94
98,4
275 273,00
України
вул. Київська, 94, тел. (0362) 62-06-45
ху виробничого корпусу (каб. № 313)

№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

максимально можмета використання
ливий строк оренди
2 роки 11 місяців Здійснення будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт (інше використання майна)
2 роки 364 дні Розміщення ательє з пошиву одягу
2 роки 11 місяців Облаштування та функціонування цеху первинної та
художньої обробки бурштину та виробів з нього

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше
заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

1 Міністерство оборони
України
2 Міністерство освіти і
науки України
3 Міністерство освіти і
науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
08162096, ДП МОУ «Харківська контора матеріально-технічного забезпечення», 61064,
м. Харків, вул. Цементна, 3, тел. (057) 370-38-63
00493741, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім.
Петра Василенка, 61002, м. Харків, вул. Артема, 44, тел.: (057) 700-38-88, 700-39-14
01566330, Харківський державний університет харчування та торгівлі, 61051, м. Харків,
вул. Клочківська, 333, тел. (057) 337-85-35

8 червня 2016 року

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загаль- вартість майна за максимально
на пло- незалежною оцін- можливий
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
ща, м2 кою без ПДВ, грн строк оренди
08162096.1.АААЖЛВ335 м. Харків, вул. Цементна, 3 19,8
50 800,00
1 рік
Розміщення офіса

Нежитлове приміщення – кімн. 5 на 1-му поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі, інв. № 803
Частина даху на покрівлі 9-поверхової адміністративної будівлі – гурто- 00493741.2.БЕШСНП7541 м. Харків, вул. Цілиноград- 10,6
житок, інв. № 103289638
ська, 52
Частина даху 14-поверхової адміністративно-учбової будівлі, інв.
01566330.1.ЦЧБЧРО001 м. Харків, вул. Клочків49,0
№ 10300002, літ. А-14
ська, 333

32 000,00

1 рік

154 600,00

1 рік

Розміщення обладнання зв’язку 3-го
покоління (3G стандарт UMTS)
Розміщення обладнання зв’язку 3-го
покоління (3G стандарт UMTS)

№ 46 (962)

7
Продовження таблиці
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
загаль- вартість майна за максимально
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
на пло- незалежною оцін- можливий
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
ща, м2 кою без ПДВ, грн строк оренди
4 Державна служба
33879077, Навчальний центр Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Дер- Одноповерховий виробничий будинок «Свинарник», інв. № 10310015, 33879077.1.МЦЖГЦМ015 Харківська обл., Новово43,3
21 800,00
1 рік
Розведення свійської птиці та інших
України з надзвичайних жавної служби України з надзвичайних ситуацій, 63212, Харківська обл., Нововодолазь- літ. Б
долазький р-н, с. Ватутіне,
свійських тварин
ситуацій
кий р-н, с. Ватутіне, тел. (05740) 6-83-29
вул. Військова, 18
5 Міністерство внутрішніх 08675683, Куп’янський міський відділ (з обслуговування міста Куп’янськ, Куп’янського Нежитлові приміщення – кімн. 5, 6 на 1-му поверсі 4-поверхової адміні–
Харківська обл.,
53,5
186 400,00
1 рік
Розміщення їдальні, що не здійснює
справ України
та Дворічанського районів) ГУМВС України в Харківській області, 63701, Харківська обл., стративної будівлі, інв. № 10300001, літ. А
м. Куп’янськ, вул. Харківпродаж товарів підакцизної групи
м. Куп’янськ, вул. Харківська, 14, тел. (05742) 5-39-72
ська, 14
6 Міністерство охорони 01896872, Харківська медична академія післядипломної освіти, 61176, м. Харків,
Частина даху 9-поверхової будівлі гуртожитку № 2, інв. № 10320002,
01896872.1.ААААЛБ071 м. Харків, вул. Корчагін22,25
67 100,00
1 рік
Розміщення та обслуговування антенноздоров’я України
вул. Корчагінців, 58, тел.: (057) 711-35-56, 711-80-25
літ. А-9
ців, 18
фідерних пристроїв базової станції
стільникового зв’язку
7 Міністерство освіти і
02071180, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
Частина даху 7-поверхової будівлі навчального корпусу У-2, інв.
02071180.1.ДВГЛЛД119 м. Харків, вул. Фрунзе, 21 15,0
63 100,00
1 рік
Розміщення обладнання зв’язку 3-го
науки України
61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, тел.: (057) 707-66-01, 707-66-00
№ 1031000117, літ. Б-7
покоління (3G стандарт UMTS)
8 Міністерство економіч- 00209740, ДУ «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії»,
Нежитлові приміщення – кімн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24 на 1-му
–
м. Харків, вул. Кибаль795,4
981 300,00
1 рік
Розміщення виробництва товарів та поного розвитку і торгівлі 61002, м. Харків, вул. Кибальчича, 12а, тел.: (057) 700-01-23, 707-26-00, 700-48-25
поверсі одноповерхової будівлі котельно-зварювальної дільниці, корпус
чича, 12а
лімерних матеріалів
2
України
2 загальною площею 401,9 м , інв. № 7, літ. В-1;
одноповерховий нежитловий будинок – киснева станція загальною площею 333,1 м2, інв. № 2, літ. Ж-1;
нежитлові приміщення – кімн. 1, 2, 3 на 1-му поверсі одноповерхової
будівлі складу загальною площею 60,4 м2, інв. № 6, літ. Е-1

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів (обов’язково вказати поштову адресу з індексом заявника, дату та номер газети «Відомості приватизації», в якій опублікована інформація про об’єкт оренди) приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 308, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв
на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». За додатковою інформацією слід звертатися у робочі дні та години у відділ оренди РВ ФДМУ по Харківській області (4-й поверх, кімн. 413 або за тел. 705-18-59).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ОГОЛОШЕННЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

1 РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК 306710, ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат», але не увійшов до його статутного Недіючий літній кінотеатр «Текстильник»,
та м. Севастополі
капіталу, пл. 50-річчя утворення СРСР, м. Херсон, 73000
що перебуває на балансі ВАТ «ХБК»

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалежною максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
оцін кою, грн
строк оренди
–
м. Херсон, с-ще Текстильників,
332,1
–
2 роки 11 місяців
Розміщення складів
вул. 1-ша Текстильна, 1а

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м.
Севастополі. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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

1 Міністерство освіти і науки
України
2 Міністерство аграрної політики
та продовольства України

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

найменування

05390336, Черкаський державний технологічний університет, бульв. Шевченка,
460, м. Черкаси, тел. (0472) 71-00-92
37199618, Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості
«Укрспирт», вул. Гагаріна, 16, м. Бровари, Київська обл., тел. (044) 278-58-02

Частина даху навчального
корпусу № 10
Приміщення фірмового магазину «Холодний Яр»

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
05390336.1..ЯНЖОПА017 бульв. Шевченка, 333,
31,75
183 100,00
2 роки 11 місяців
м. Черкаси
37199618.29.РБИЮКО720 вул. Свердлова, 77,
143,1
326 300,00
2 роки 364 дні
м. Сміла, Черкаська обл.
реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання
Розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги з
рухомого (мобільного) зв’язку
Розміщення торговельного об’єкта, закладу харчування, виробництво продуктів харчування та ін.

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

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

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

1 Міністерство інформаційної політики України

00015332, Українське національне інформаційне агентство «УКРІНФОРМ»,
01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 8/16, тел./факс (044) 244-90-08,
279-86-65
2 Міністерство внутрішніх 24523569, УДАІ ГУМВС України в м. Києві, 01601, м. Київ, вул. Володимирсправ України
ська, 15
3 Державне управління
14282798, Національний інститут стратегічних досліджень, 03186, м. Київ,
справами
Чоколівський бульвар, 13

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
місцезнаходження
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
майна
об’єкта оренди
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Нерухоме майно – нежиле приміщення 00015332.1.ВКПТДС011 м. Київ, вул. Б. Хмель54,72
1 178 750,00
1 рік
Розміщення благодійної організації на площі, що не використовуна 1-му поверсі будівлі, кімн. 112
ницького, 8/16
станом на 31.03.2016
ється для провадження підприємницької діяльності
найменування

Нерухоме майно – нежитлові приміщення
Нерухоме майно – нежитлові приміщення

–
–

м. Київ, вул. Туполєва,19,
літ.Ч
03186, м. Київ, Чоколівський бульвар, 13

349,1
33,8

3 910 000,00
станом на 29.02.2016
488 110,00
станом на 31.03.2016

10 років

Розміщення приватного закладу охорони здоров’я

2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих
товарів

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 в конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно
на першому поверсі головного входу будівлі прохідної № 1 загальною
площею 7,4 м2 (р/н 02011976.1.НЧИЮЦЛ3731), що перебуває на балансі
Національного інституту раку, за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова 33/43.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку
на 29.02.2016 становить 87 120,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство охорони здоров’я 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» № 928VIII від 25 грудня 2015 р.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – лютий 2016 р. становить 580,80 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення
торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати
за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на
торгах є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта
оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди;
строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати
збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та
правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням
нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки;
компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди
платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження
зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної
плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем
розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за
останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних
послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза
безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець
конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача
та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від
орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає
йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.
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 30 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата
при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; заві-
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рену 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 хвилин до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 14.00 на 21-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладення договорів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

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

ІНФОРМАЦІЯ
Національного дендрологічного парку «Софіївка»
НАН України про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта: частина нежитлових підвальних приміщень блоку
обслуговування з кафе (підвал, літній навіс) площею 213,2 м2.
Місцезнаходження: вул. Київська, 12а, м. Умань, Черкаська обл.,
20300.
Орган управління: Національна академія наук України.
Балансоутримувач: Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН
України.
Статус майна: нерухоме майно державної форми власності.
Вартість об’єкта оренди згідно з незалежною оцінкою на 7 квітня 2016
року становить 406 800,00 грн.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону відповідно до Порядку проведення
конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (далі – Порядок).
Основні умови проведення конкурсу:
мета використання: розміщення кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи; стартовий розмір
орендної плати, розрахований відповідно до Методики розрахунку орендної
плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 № 786, з урахуванням змін та доповнень до неї, з використанням орендної ставки 15 % (для розміщення кафе, барів, закусочних,
буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи) за базовий місяць оренди – квітень 2016 р. становить 5 085,00 грн (без ПДВ);
ефективне використання орендованого майна за цільовим призначенням відповідно до мети, вказаної у договорі оренди; заборона суборенди та переходу права власності до третіх осіб; орендоване майно не підлягає приватизації
(викупу) орендарем або третіми особами; продовження терміну дії договору
оренди оформляється додатковим договором, проект якого погоджується з
органом управління майном, та є невід’ємною частиною договору; здійснення невід’ємних поліпшень об’єкта оренди з дозволу орендодавця; виконання

поточного та капітального ремонту об’єкта оренди за рахунок орендаря без
компенсації витрат на їх здійснення; дотримання належних умов щодо експлуатації об’єкта оренди; запобігання його пошкодженню та псуванню; забезпечення орендарем протипожежної безпеки об’єкта оренди; страхування
протягом місяця з дати укладення договору орендованого майна на користь
балансоутримувача на суму, не меншу, ніж його вартість, визначену за незалежною оцінкою; внесення завдатку в розмірі, не меншому, ніж орендна плата
за базовий місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць
оренди, протягом місяця після підписання договору оренди; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат
балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг протягом 15 днів після укладення договору оренди; своєчасне і в
повному обсязі внесення орендної плати з урахуванням індексу інфляції (на
2016 рік індекс інфляції не застосовується); компенсація переможцем конкурсу
витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди; термін
оренди – до 30 квітня 2019 року; переможець конкурсу повинен забезпечити
збереження робочих місць; переможець конкурсу після отримання проекту
договору оренди зобов’язаний протягом 3 робочих днів повернути орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди або порушення ним строку, визначеного умовами конкурсу та п. 30 Порядку, конкурсною комісією буде визначений
новий переможець конкурсу відповідно до п. 34 Порядку.
Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії
такі документи:
заяву про участь у конкурсі та пакет документів згідно з Переліком документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності, затвердженим постановою Бюро
Президії НАН України від 15.10.2014 № 216. Якщо претендент вже подавав
заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу;
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; завірені 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’єкту малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку.
Кінцевий термін приймання заяв та документів на участь у конкурсі – за
три робочих дні до дати проведення конкурсу до 17.00.
Документи подаються за адресою: 20300, Черкаська обл., м. Умань,
вул. Київська, 12а, каб. 210 в запечатаному непрозорому конверті з написом
«На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності) із зазначенням
назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації», в якій опублікована
інформація про об’єкт оренди.
Конкурс буде проведено о 10.00 через 20 календарних днів після
публікації інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою:
Черкаська обл., м. Умань, вул. Київська, 12а, каб. 11.
У разі, якщо дата проведення конкурсу або кінцевий термін приймання
заяв припадає на неробочий чи святковий день, то датою проведення конкурсу або останнім днем приймання заяв вважається наступний за вихідними чи святковими днями робочий день.
Допущені для участі в конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи 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 учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати за адресою: Черкаська обл., м. Умань, вул. Київська, 12а, каб. 210,
тел. (04744) 3-21-54, з 8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00 (крім вихідних).

8 червня 2016 року

8
КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Продовження. Початок рубрики на стор. 2 – 6

7 Частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 на
першому поверсі будівлі центрального корпусу (прим. № 50 частина
вестибуля згідно з експлікацією), що перебуває на балансі Дер
жавного вищого навчального закладу «Івано-Франківський націо
нальний медичний університет», за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Галицька, 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди

1 170,00

5

На участь в конкурсі надійшла
одна заява від суб’єкта оціночної
діяльності – ТзОВ «Ека-Захід»,
відповідно до п. 5.2 Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності конкурс вважається
таким, що не відбувся
ТзОВ «Ека-Захід»

–

ТзОВ «Ека-Захід»

5

ФОП Тарнопольський Анатолій
Пилипович

5
5

ТзОВ «Ека-Захід»
640,00

1 Частина приміщення загальною площею 14,1 м2 третього поверху виробничого корпусу № 4В, що перебуває на балансі Державного підприємства
«Виробниче об’єднання «Карпати», за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Галицька, 201. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
2 Частина стіни нежитлового приміщення складів товарів народного споживання загальною площею 3,54 м2, що перебуває на балансі ІваноФранківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Січових Стрільців, 13б. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
3 Приміщення загальною площею 41,8 м2 (кімн. № 36, 37, 38) на
першому поверсі адміністративної будівлі, що перебуває на балансі
Івано-Франківської філії державної установи «Інститут охорони грунтів
України», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для продовження договору оренди

800,00

Найменування/ПІБ
суб’єкта оціночної
діяльності – переможця конкурсу

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

650,00

№
з/п

Вартість виконання робіт, грн
Строк виконання
робіт, дні

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 24.02.2016

ТзОВ «Ека-Захід»

5

900,00

ФОП Тарнопольський Анатолій
Пилипович

ФОП Тарнопольський Анатолій
Пилипович

5

ФОП Тарнопольський Анатолій
Пилипович

5

ТзОВ «Ека-Захід»
740,00

4 Частина приміщень загальною площею 102,3 м2 на першому поверсі
навчального корпусу, що перебуває на балансі Івано-Франківського
коледжу фізичного виховання національного університету фізичного виховання і спорту України, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана
Мазепи, 142а. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
5 Приміщення на 1-му поверсі головного корпусу загальною площею
96,0 м2, що перебуває на балансі Коледжу електронних приладів
Івано-Франківського Національного технічного університете нафти і
газу, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 223. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для продовження договору оренди
6 Гідротехнічні споруди 23 ставів, водоподаючого та випускного каналів
загальною площею 65,16 га, що перебувають на балансі Державного
підприємства «Укрриба», за адресою: Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Завадка. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди
7 Будинок пасічника загальною площею 21,3 м2, сарай загальною площею
27,3 м2, колодязь – 4,0 пог.м, огорожа – 308,0 пог.м, що перебувають на
балансі Державного підприємства «Коломийське лісове господарство»,
за адресою: Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Лісна Слобідка,
вул. Лісова, 12а. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди

5

5
5
5

ФОП Тарнопольський Анатолій
Пилипович

950,00

ТзОВ «Ека-Захід»

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

6 000,00

1 320,00
990,00

ТзОВ «Ека-Захід»

№
з/п

1 100,00

5

8 400,00

ТзОВ «Інвестиційна група
«Захід»

–

1 Об’єкт приватизації – єдиний майновий комплекс державного
підприємства Коломийський експериментальний завод програмованих радіоелектронних терміналів «Прут за адресою:
Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Валова, 48. Мета
проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні
2 Частина труби котельні та частина асфальтобетонної площадки
біля основи труби загальною площею 20,0 м2, що перебувають на балансі Івано-Франківського обласного державного
об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості ,
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Княгинин, 44. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди
3 Приміщення загальною площею 74,6 м2 адміністративної будівлі,
що перебуває на балансі Івано-Франківської дирекції УДППЗ
«Укрпошта», за адресою: Івано-Франківська обл., Галицький р-н,
смт Більшівці, Вічевий Майдан, 3. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
4 Частина приміщення адміністративного лабораторно-вироб
ничого корпусу площею 174,7 м2, що перебуває на балансі ІваноФранківського обласного управління водних ресурсів, за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 23а. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
укладення договору оренди
5 Будівля цеху № 4 літ. «С» площею 4 458,1 м2, що перебуває
на балансі Державного підприємства «Івано-Франківський
котельно-зварювальний завод», за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Хриплинська, 11. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
укладення договору оренди
6 Частина стіни нежитлового приміщення складів товарів народного споживання загальною площею 6,6 м2, що перебувають
на балансі Івано-Франківської дирекції УДППЗ «Укрпошта»,
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 13б.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди

Найменування/ПІБ суб’єкта
оціночної діяльності –
переможця конкурсу

5

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

720,00

№
з/п

Вартість виконання робіт, грн
Строк виконання
робіт, дні

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди та об’єкта приватизації, що відбувся 22.02.2016

Найменування/ПІБ
суб’єкта оціночної
діяльності – переможця конкурсу

Вартість виконання робіт, грн
Строк виконання
робіт, дні

Продовження таблиці

Підсумки

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна, що відбувся 25.02.2016
1. По об’єкту – вбудованих нежитлових приміщеннях їдальні загальною площею
148,8 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: м. Херсон, вул. Фонвізіна, 1, що перебувають на балансі Одеського державного університету внутрішніх
справ, переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні
договору оренди. Вартість робіт – 1 100,00 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
2. По об’єкту – частині вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 35,6 м2 на першому поверсі будинку гуртожитку, що перебуває на балансі
ХДЗ «Палада», за адресою: м. Херсон, вул. Червонофлотська, 126 переможець
конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору
оренди. Вартість робіт – 1 100,00 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
3. По об’єкту – вбудованих нежитлових приміщеннях загальною площею
202,29 м2 на першому поверсі гуртожитку що перебувають на балансі ХДЗ «Палада», за адресою: м. Херсон, вул. Червонофлотська, 126 переможець конкурсу – ПФ
«Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість
робіт – 1 100,00 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди, що відбувся 03.03.2016
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної
вартості для розрахунку орендної плати.
1. Частина нежитлового приміщення головного учбового корпусу площею 1,0 м2
та частина нежитлового приміщення юридичного корпусу площею 1,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Карла Маркса, 31, що перебувають на балансі
Національного університету державної податкової служби України. Переможець –
суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «Гарант-Експертиза»; вартість – 3 200,00 грн;
строк виконання робіт (день) – 5.
2. Частина нежитлового приміщення загальною площею 193,4 м2 за адресою:
Київська обл., м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 5, що перебуває на балансі Державного закладу Спеціалізованої медико-санітарної частини № 5 Міністерства охорони здоров’я України. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ
«Аналітично-консалтинговий центр «Епрайзер»; вартість – 3 200,00 грн; строк
виконання робіт (день) – 5.
3. Нежитлове приміщення № 95 на 2-му поверсі бізнес-центру вантажного
термінала площею 24,9 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний
аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – «Консалтінг-Центр»; вартість – 3 450,00 грн; строк виконання робіт (день) – 4.
4. Приміщення № 62 будівлі цеху № 3 (інв. № 258) загальною площею 543,1 м2
за адресою: Київська обл., смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17, що пере-

буває на балансі ДП «Київський деревообробний завод». Переможець – суб’єкт
оціночної діяльності – ТОВ «Гарант-Експертиза»; вартість – 3 500,00 грн; строк
виконання робіт (день) – 5.
5. Частина приміщення № 2.4.18 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D»
площею 4,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «Торговий дім «Ріелтер-Україна»;
вартість – 3 000,00 грн; строк виконання робіт (день) – 4.
6. Частина даху будівлі профілакторію (інв. № 47496) площею 4,0 м2 для розміщення обладнання оператора мобільного зв’язку та антени за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «Українські інноваційні консультанти»; вартість – 3 500,00 грн; строк
виконання робіт (день) – 4.
7. Приміщення № 85 на 2-му поверсі бізнес-центру вантажного термінала
площею 16,1 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «Консалтінг-Центр»; вартість –
3 450,00 грн; строк виконання робіт (день) – 4.
8. Частина приміщення № 2.4.18 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D»
площею 7,4 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Мазур В. О.; вартість – 3 000,00
грн; строк виконання робіт (день) – 4.
9. Частина нежитлового приміщення (зовнішня стіна площею 3,0 м2) будівлі
майстерні з обслуговування тракторів з котельнею та антено-місця на димовій трубі
для розміщення 4 антен базової станції мобільного звязку за адресою: Київська
обл., с. Новосілки, вул. Єрмоленка, 5а, що перебувають на балансі Національного
університету біоресурсів і природокористування України. Переможець – суб’єкт
оціночної діяльності – ТОВ «Гарант-Експертиза»; вартість – 3 500,00 грн; строк
виконання робіт (день) – 5.
10. Частина майданчика загальною площею 91,7 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Переяслав-Хмельницький, просп. Червоноармійців, 2, що перебуває на балансі
ДПВО «Київприлад». Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Мазур В. О.;
вартість – 2 800,00 грн; строк виконання робіт (день) – 4.
11. Частина нежитлового приміщення головного учбового корпусу (у вестибулі на 1-му поверсі) загальною площею 2,0 м2, частина нежитлового приміщення
головного учбового корпусу (у кімнаті на 2-му поверсі) загальною площею 2,0 м2,
частина нежитлового приміщення юридичного корпусу (у вестибулі на 1-му поверсі) загальною площею 2,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Карла
Маркса, 31, що перебувають на балансі Національного університету державної
податкової служби України. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ
«Всеукраїнський інститут права і оцінки»; вартість – 3 500,00 грн; строк виконання робіт (день) – 5.
12. Приміщення № 70 на 2-му поверсі бізнес центру вантажного термінала
(інв. 47565) площею 16,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль». Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «Консалтінг-Центр»;
вартість – 3 450,00 грн; строк виконання робіт (день) – 4.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 10.03.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта – частини приміщень в адмінбудинку на першому поверсі (пам’ятка архітектури місцевого значення, охоронний номер 132 М) загальною
площею 44,4 м2, у тому числі площа спільного користування 8,7 м2 за адресою: вул.
Незалежності, 25, м. Збараж Тернопільської області, що перебувають на балансі
Фінансового управління Збаразької районної державної адміністрації, визнано
Тернопільську торгово-промислову палату. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі його в
оренду регіональним відділенням. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 300,00
грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта – частини нежитлових приміщень першого поверху
(позиції 1-4, 1-5, 1-13, 1-14) площею 110,9 м2 будівлі банку літ. “А за адресою: вул.
Українська, 60, смт Товсте Заліщицького району Тернопільської області, що перебувають на балансі Заліщицької районної державної адміністрації, визнано ТОВ
фірму «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для
розрахунку орендної плати з метою передачі його в оренду регіональним відділенням. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 300,00 грн, строк виконання робіт – 5
календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта – нежитлового приміщення фарбувальної (господарська будівля) літ. «Д» загальною площею 101,9 м2 за адресою: вул. Текстильна,
38, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського державного науковотехнічного підприємства «Промінь», визнано Тернопільську торгово-промислову
палату. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 300,00 грн, строк
виконання робіт – 4 календарних дні.

фдму повідомляє
Додаток 1
до наказу ФДМУ
від 12 січня 2016 р. № 42
(у редакції наказу ФДМУ
від 03 06.2016 № 1088)

Об’єкти груп В, Г,
що підлягають виставленню на продаж за конкурсом з відкритістю
пропонування ціни за принципом аукціону
Код за
ЄДРПОУ

Назва підприємства

* Після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо умов продажу.
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00220477

Статутний Частка статутного капікапітал,
талу, що буде виставтис. грн.
лена на продаж, %

ТРАВЕНЬ
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
22607719 ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон»
25888
96,129
ЧЕРВЕНЬ
ЦА ФДМУ
00206539 ПАТ «Одеський припортовий завод»*
798544
99,567
01057723 ПАТ «Гайворонський тепловозоремонтний завод»
9898,6
100
ЛИПЕНЬ
ЦА ФДМУ
05471158 ПАТ «Одеська ТЕЦ»*
43525,4
99,99
00131771 ПАТ «Херсонська ТЕЦ»*
29741,562
99,833
СЕРПЕНЬ
ЦА ФДМУ
00018201 ПАТ «Укрнафтопродукт»
36652,947
50
ВЕРЕСЕНЬ
ЦА ФДМУ
13655435 ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод»*
19562,8
99,5
30083966 ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»*
62513,2
99,912
00131954 Акціонерна компанія «Харківобленерго»*
64135,19
65,001
00130725 ВАТ «Тернопільобленерго»*
15272,04
50,999
14309988 ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика»
5629
94,534
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
04880239 ПАТ «Дніпрометробуд»
8379,979
95
ЖОВТЕНЬ
ЦА ФДМУ
23399393 ПАТ «Миколаївобленерго»*
39660
70
00130926 ВАТ «Запоріжжяобленерго»*
44840
60,248
22767506 ПАТ «Хмельницькобленерго»*
33637,84
70,009
14313332 ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод»
35652,25
25
ЛИСТОПАД
ЦА ФДМУ
22927045 ПАТ «Центренерго»*
480229,2404
78,29
00130820 ПАТ «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль»*
25409,711
99,928
05766356 ПАТ «Сумихімпром»*
434686,9665
99,995
14309913 ПАТ «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон»
1441,64
50
____________

Продовження таблиці
Код за
ЄДРПОУ

05761318
14309824
14308753

Назва підприємства

Статутний Частка статутного капікапітал,
талу, що буде виставтис. грн.
лена на продаж, %

ГРУДЕНЬ
ЦА ФДМУ
ПАТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський ін- 11233,804
ститут атомного та енергетичного насособудування»*
ВАТ «Акціонерна компанія «Свема»*
488071,9
ПАТ «Науково-дослідний інститут електромеханічних
6379,84
приладів»
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПАТ «Завод «Красний Луч»
22337,699

50
91,596
94,443
100

Додаток 2
до наказу ФДМУ
від 12 січня 2016 р. № 42
(у редакції наказу ФДМУ
від 03 06.2016 № 1088)
Об’єкти груп В, Г,
що підлягають виставленню на продаж на фондових біржах
та відкритих грошових регіональних аукціонах
Код за
ЄДРПОУ

Назва підприємства

Статутний Частка статутного капікапітал,
талу, що буде виставтис. грн.
лена на продаж, %

ЧЕРВЕНЬ
Фондова біржа
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
14314512 ПАТ «Іскра»
708,177
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
01373341 ПАТ «Славутський завод залізобетонних виробів»
6080,87
ЛИПЕНЬ
Фондова біржа
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
14314682 ПАТ «Чернівецький радіотехнічний завод»
66458,91
СЕРПЕНЬ
Фондова біржа
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
00236062 ПАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш»
114,03
ВЕРЕСЕНЬ
Фондова біржа
ЦА ФДМУ
23343582 ПАТ «Донбасенерго»**
236443,01
23293513 ПАТ «Сумиобленерго»
44281,374
00131713 ПАТ «Одесаобленерго»**
152123,89
05762281 ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал» 59647,00
____________

8,5787
95,85

21,524

30,978

25
25
25
6,367

** Після внесення Кабінетом Міністрів України змін до планів розміщення акцій.

Продовження таблиці
Код за
ЄДРПОУ

32133730 ПАТ «Науково-виробниче підприємство «Система»
30555,10
99,99
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
00412292 ПАТ «Луценко»
1726,893
24,999
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
05533112 ПАТ «Кіровоградський комбінат по випуску продовольчих
22494,7
99,499
товарів»
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
00177158 ПАТ «Укрзахідвуглебуд»
11196,65
48,667
35879807 ПАТ «Львівська вугільна компанія»
305610
37,578
05777118 ПрАТ «Перемишлянський приладобудівний завод «Модуль»
6028,6
24,72
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
00385661 ПАТ «Браїлівське»
3941,84
6,464
04762586 ПрАТ «Браїлівська база зберігання та реалізації засобів за12230,6
48,99
хисту рослин»
ЖОВТЕНЬ
Фондова біржа
ЦА ФДМУ
23269555 ПАТ «ДТЕК Західенерго»**
127905,41
25
00130872 ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго»**
149185,8
25
23359034 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»**
59916,17
25
00131305 ПАТ «Київенерго»**
27091,07
25
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
03326877 ПАТ «Нікопольський завод трубопровідної арматури»
202,566
29,99
ЛИСТОПАД
Фондова біржа
ЦА ФДМУ
22800735 ПАТ «Черкасиобленерго»**
37098,333
46
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
00306650 ВАТ «Тернопільське об’єднання «Текстерно»
48709,52
25
ГРУДЕНЬ
Фондова біржа
ЦА ФДМУ
00174846 ПАТ «Шахта імені О. Ф. Засядька»
1971259
16,537
05481582 ПАТ «Луганськнафтопродукт»
18179,44
36,536
00131268 ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»**
81896,46875
25
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
00180373 ПАТ «Укрвуглепромтранс»
3324,75
100
00375906 ПАТ «Горлівський комбінат хлібопродуктів»
1997,932
11,133
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
00846279 ПАТ «Племінний завод імені Літвінова»
2794,832
26,016
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
02574248 Генеральне агентство по туризму в Чернівецькій області — 48851,4285
9,677
ВАТ «Туристичний комплекс «Черемош»
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