Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 5 (1025)
Засновано у вересні 1993 року
продаж пакетів акцій
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Тернопільській області про конкурс з продажу
пакета акцій публічного акціонерного товариства
«Тернопільський радіозавод «Оріон», що не відбувся
Призначений на 16 січня 2017 року конкурс з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Тернопільський радіозавод «Оріон» (код за ЄДРПОУ
22607719), яке знаходиться за адресою: вул. 15 Квітня, 6, м. Тернопіль, 46023, інформаційне повідомлення про проведення якого було опубліковано в газеті «Відомості приватизації» від 19.12.2016 № 101 (1017), не відбувся у зв’язку з відсутністю
попиту від потенційних покупців.

продаж об’єктів групи Е
В інформаційному повідомленні Фонду державного майна України про повторний продаж державної частки у статутному капіталі спільного підприємства
«КЕРАМНАДРА» у формі товариства з обмеженою відповідальністю на аукціоні,
опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від 26 грудня 2016 року № 103
(1019) на стор. 2, після слів: «Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні»
слід читати: «09 лютого 2017 року».
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Засновник і видавець –
Фонд державного майна України
Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437
У Фонді державного майна України
за номером телефону
(044) 254-29-76 працює гаряча лінія

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

23 січня 2017 р.

офіційне видання Фонду
державного майна України

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

Окремо розташована одноповерхова будівля їдальні загальною площею
280,4 м2, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Бершадський цукровий завод» та перебуває на балансі Бершадської міської ради,
за адресою: 24400, Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Покровська, 211 «Н». Приватизовано фізичною особою за 605 161,21 грн, у т. ч. ПДВ –
100 860,20 грн.

ЗАКАРПАТСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Берегівський кар’єр», що орендується ПрАТ «Берегівський кар’єр»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Берегівський кар’єр», що орендується ПрАТ «Берегівський кар’єр».
Балансоутримувач: ПрАТ «Берегівський кар’єр».
Адреса об’єкта: 90260, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво,
вул. Ференца Ракоці ІІ, 245.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача 32703031.
Вид діяльності об’єкта: виробництво неметалавих мінеральних добрив, н. в.
і. у; добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та
глинистого сланцю; добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів,
н. в. і. у; тощо.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу ЄМК входять: 37 будівель та
споруд, 21 трансортний засіб, 125 одиниць обладнання, устаткування, приладів,
меблів та іншого майна. Об’єкти, які не підлягають приватизації та не входять до
складу ЄМК, – відсутні.
Відомості про земельні ділянки: у користуванні ПрАТ «Берегівський кар’єр»
відповідно до договорів оренди перебуває земельна ділянка площею 33,8724 га,
у т. ч.: 13,3857 га на території Берегівської міської ради та 20,4867 га на території
Мужіївської сільської ради Берегівського району.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на
території підприємства не утворюються і не зберігаються.
Об’єкт переданий в оренду ПрАТ «Берегівський кар’єр», термін дії договору
оренди – до 05.02.2019.
Основні показники діяльності підприємства
Найменування показника
2013 рік 2014 рік 2015 рік 9 місяців 2016 року
Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн
1619
1642
2301
3973
Чистий прибуток (збиток), тис. грн
-193
-84
38
304
Рентабельність, %
–
–
0,02
0,08
Вартість активів, тис. грн
15698
15498
15436
15658
Дебіторська заборгованість, тис. грн
72
218
152
454
Кредиторська заборгованість, тис. грн
591
475
375
294
Кількість працівників станом на 01.09.2016 – 19.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 12 300 000,00 грн
(дванадцять мільйонів триста тисяч грн 00 коп), ПДВ – 2 460 000,00 грн (два мільйони чотириста шістдесят тисяч грн 00 коп).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 14 760 000,00
грн (чотирнадцять мільйонів сімсот шістдесят тисяч грн 00 коп.).
Умови продажу:
збереження основних видів діяльності підприємства протягом п’яти років
з моменту укладення договору купівлі-продажу; покупець є правонаступником
всіх прав та обов’язків державного підприємства; збереження кількості існуючих
робочих місць; забезпечення безпечних, нешкідливих умов праці, правил протипожежної безпеки та цивільного захисту згідно з чинним законодавством України;
недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу
законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством
передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу
законів про працю України) протягом 6 місяців від дати переходу права власності
на об’єкт приватизації; забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з
вимогами трудового законодавства; здійснення заходів щодо збереження навколишнього середовища, забезпечення дотримання санітарних та екологічних
норм; питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору
купівлі-продажу в установленому законодавством порядку; не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю за виконанням умов, надавати необхідні матеріали,
відомості, документи про виконання умов до підписання акта підсумкової перевірки; подальше відчуження об’єкта приватизації та/або передача його в заставу
до повного виконання зобов’язань за договором купівлі-продажу здійснюється
виключно за згодою РВ ФДМУ по Закарпатській області, яка надається відповідно
до порядку, встановленого Фондом державного майна України та законодавством
України, із збереженням для нового власника зобов’язань покупця за договором
купівлі-продажу, які не виконані на момент відчуження.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37182500900001 в ГУДКСУ по Закарпатській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310,
МФО 812016.
Грошові кошти в розмірі 1 476 000,00 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, перераховуються на р/р № 37316006018418, МФО 820172 в ДКСУ, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310.
Кінцевий термін приймання заяв – 13 лютого 2017 р.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «ІННЕКС»
17 лютого 2017 року. Час початку торгів – 10.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій ) – 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 р. за № 1147/27592.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до товарної біржі «ІННЕКС» на електронну адресу:
www.market.comminnex.com. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу товарної біржі «ІННЕКС»
(03040, м. Київ, просп. Голосіївський, 70, кімн. 1103) оригінали заяв на участь в
акціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840, зі змінами.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування, в робочі дні.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь в цьому аукціоні.
Отримати додаткову інформацію можна в РВ ФДМУ по Закарпатській області
за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315; телефон для довідок в Ужгороді (0312) 61-38-83.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля – столова (літ. 1А) загальною площею
220,7 м2 зі спорудами (огорожа № 1-2).
Адреса об’єкта: 07527, Київська обл., Баришівський р-н, с. Бзів, вул. СвятоМиколаївська, 22.
Балансоутримувач: СТОВ ім. Леся Сердюка (код за ЄДРПОУ 00857479).
Адреса балансоутримувача: 07527, Київська обл., Баришівський р-н, с. Бзів,
вул. Харківське шосе, 58.
Відомості про об’єкт: будівля їдальні побудована у 1979 році. За проектним
функціональним призначенням будівля була побудована як будівля їдальні, яка
функціонувала тільки влітку. За капітальністю будівля відноситься до ІV групи: спочатку це була споруда з металевими стінами, потім стіни було обкладено цеглою.
Будівля має два окремих входи до приміщень будівлі, розташовані на фронтальному та тильному фасадах. Інженерні комунікації – електропостачання, водопостачання. Огородження території виконано залізобетонними панелями розміром 2,5
х 2,9 м. Площа огорожі – 64 м2. Загальний і фізичний стан основних будівельних
елементів будівлі задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 487 690,00 грн, ПДВ: 97 538,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 585 228,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 58 522,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 58 522,80 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» (https://www.utsb.com.ua) 14 лютого 2017
року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 10 лютого 2017 року
до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

КІРОВОГРАДСЬКА область
В інформації РВ ФДМУ по Кіровоградській області про продаж об’єктів державної власності, що перебувають на балансі Приватного акціонерного товариства
«Науково-виробниче об’єднання «Етал», за адресою: 28000, Кіровоградська обл.,
м. Олександрія, вул. Заводська, 1, опублікованій в газеті «Відомості приватизації»
від 16.01.2017 № 3 (1023) на стор. 2, заголовок слід читати: «Інформація про повторний продаж на аукціоні в електронній формі за методом зниження ціни
об’єкта державної власності групи А».

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля,
літ. А-3, загальною площею 1 080,4 м2.
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, просп. Шевченка, 3б.
Балансоутримувач: Відділ Держгеокадастру у м. Червонограді Львівської області. Код за ЄДРПОУ 39873719. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська
обл., м. Червоноград, вул. С. Бандери, 4.
Відомості про об’єкт: будівля розташована в наближеній до центральної частини м. Червонограда та перебуває в незадовільному стані, а саме: відсутня частина
конструкції даху та покриття з металочерепиці, відсутні дверні та віконні заповнення, зруйновані всі інженерні комунікації (електрика, водопостачання, каналізація,
опалення та газопостачання), наявні сліди сирості та ураження грибком на стінах.
Часткове руйнування цегляної кладки.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 676 300,00 грн, ПДВ – 335 260,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 2 011 560,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 201 156,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження
об’єкта приватизації до повної сплати його вартості можливе лише за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу; питання землекористування вирішується покупцем після
укладення договору купівлі-продажу згідно з чинним законодавством.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (1 відсотка)
від початкової ціни об’єкта.
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 – 13.02.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 17 лютого 2017 року. Час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.

2
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та
реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку
подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а),
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.
В інформації РВ ФДМУ по Львівській області про продаж об’єкта державної власності – окремого індивідуально визначеного майна: об’єкта № 1 – групи
інвентарних об’єктів у складі: стіл 2-міс. (56 шт.), стільці (112 шт.), стіл 4-міс.
(20 шт.), стілець дитячий (80 шт.); об’єкта № 2 – групи інвентарних об’єктів у
складі: маслодільник РД-5, машина пральна КН-125 (3 шт.), плита електрична
ПЕ-051 (2 шт.), плита електрична ПЕ-0,51, машина МРОВ-160 (овочерізка),
центрифуга КН- 217, котел КПЕ-100, хліборізка МРХ-200, рибочистка РО-1М,
м’ясорубка М-250 (2 шт.), шафа жарова ШЖ-0,85; об’єкта № 3 – групи інвентарних об’єктів у складі: привід П-2, вентвідсос МВО-1,6 (2 шт.), термостат ТС-10,
ліфт вантажний, стерилізатор за адресою: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4, що перебувають на балансі ПАТ «Зміна», опублікованій
у газеті «Відомості приватизації» від 16.01.2017 № 3 (1023) на стор. 2, слова:
«Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні за методом зниження
ціни – 06.02.2017 до 16.00» слід читати: «Кінцевий термін прийняття заяв на
участь в аукціоні – 06.02.2017 до 16.00».
В інформації РВ ФДМУ по Львівській області про продаж об’єкта державної власності – окремого індивідуально визначеного майна – групи інвентарних
об’єктів у складі: лава для роздягання (12 шт.), ліжко дитяче з матрацом (55
шт.), матрац (84 шт.), лава для одягу (20 шт.), ліжко дитяче (84 шт.) за адресою:
Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4, що перебуває на балансі
ПАТ «Зміна», опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від 16.01.2017 № 3
(1023) на стор. 2, заголовок слід читати: «Інформація про продаж на аукціоні
в електронній формі об’єкта державної власності групи А».

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення в будівлі тракторної бригади (лазня,
душова) загальною площею 12,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 20120, Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Філіція, вул. Молодіжна, 11/1.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення загальною площею 12,3 м2, з них:
душова площею 5,5 м2, лазня – 6,8 м2, є частиною приміщень у будівлі тракторної
бригади (1965 рік побудови), не мають окремого входу.
Лазня розташована поза межами с. Філіція. Приміщення потребує капітального
ремонту. Під’їзні шляхи ґрунтові. До будівлі підведені мережі електропостачання,
водопостачання, каналізації. Опалення відсутнє. Об’єкт не використовується. Загальний фізичний стан – задовільний. Фізичний знос приміщень – 38 %.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 8 540,00 грн, ПДВ – 1 708,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 10 248,00 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта:
подальше призначення та використання об’єкта покупець визначає самостійно; покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження навколишнього
середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм, вимог
природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно з чинним
законодавством України; питання використання земельної ділянки під придбаним
об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством
після підписання акта передачі об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007 в
ГУДКСУ в Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ
по Черкаській області.
Грошові кошти в розмірі 1 024,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319071002036 в ДКСУ, МФО 820172,
код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 13 лютого 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 17 лютого 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної біржі: https://
centrex.com.ua//.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити на адресу Центральної універсальної біржі (36020, м. Полтава, вул. Стрітенська, 36, офіс 214) 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.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 09.00 до 17.00 за місцем його
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, тел. 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 140,1 м2.
Адреса об’єкта: вул. Хрещатик, 188, м. Черкаси, 18000.
Балансоутримувач: Черкаська обласна державна адміністрація, код за ЄДРПОУ
00022668.
Адреса балансоутримувача: бульв. Т. Г. Шевченка, 185, м. Черкаси, 18000.
Відомості про об’єкт: частина приміщень першого поверху загальною площею
140,1 м2 (основна площа – 89,1 м2, допоміжна – 51,0 м2), (літер «А-5») з № 1-1 до
№ 1-13 п’ятиповерхового цегляного житлового будинку. Внутрішнє облаштування
приміщень задовільне: стіни, перегородки, стеля – водоемульсійна фарба, шпалери; підлога – лінолеум; приміщення санвузлів – плитка; вхідні та міжкімнатні двері
дерев’яні; вікна – пластикові, встановлені грати. Будинок розташований в центрі
міста, до будинку підведені централізовані комунікаційні мережі, в тому числі: електромережа, система водопостачання, водовідведення, опалення. Об’єкт має два
окремих входи – з вул. Хрещатик та з двору житлового будинку.
Зручні під’їзні та пішохідні шляхи. Поряд розташовані зупинки міського транспорту, торговельні організації, учбові заклади, заклади громадського харчування.
Санітарно-технічний стан об’єкта задовільний. Фізичний знос – 23 %.
Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 234 420,00 грн, ПДВ – 246 884,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 481 304,00 грн.
Умови продажу:
подальше призначення та використання об’єкта покупець визначає самостійно;
покупець повинен укласти охоронний договір об’єкта приватизації з Управлінням
культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської обласної державної адміністрації протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати реєстрації права власності покупця на об’єкт приватизації; покупець повинен здійснювати заходи щодо
збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних
та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної
безпеки згідно з чинним законодавством України.
Питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання
акта передачі об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.
Грошові кошти в розмірі 148 130,40 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській
області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна
казначейська служба України.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 13 лютого 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 17 лютого 2017 року, час початку торгів
(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 сайт Товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 51, оф. 11) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року
за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування з 10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0472) 37-26-61.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404,
тел. (0472) 37-26-61.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля лазні загальною площею 182,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 20123, Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Крачківка, вул. Молодіжна, 28.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля, в якій розташовані
дев’ять кімнат загальною площею 182,3 м2. Рік побудови – 1977. Фундамент бутовий; перекриття – з/б плити; підлога бетонна; прорізи дерев’яні. Інженерні мережі:
електропостачання, водопостачання, каналізація, центральне опалення – недіючі.
Приміщення не використовуються. Загальний фізичний знос – 43,2 %, санітарнотехнічний стан – задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 47 300,00 грн, ПДВ – 9 460,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 56 760,00 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта:
подальше призначення та використання об’єкта покупець визначає самостійно;
забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання протипожежних та інших правил з утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених
законодавством України; питання користування земельною ділянкою під об’єктом
приватизації покупець вирішує самостійно відповідно до чинного законодавства.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007 в
ГУДКСУ в Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ
по Черкаській області.
Грошові кошти в розмірі 5 676,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319071002036 в ДКСУ, МФО 820172,
код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 13 лютого 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 17 лютого 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної біржи:
https://centrex.com.ua
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити на адресу Центральної універсальної біржі (36020, м. Полтава, вул. Стрітенська, 36, офіс 214) 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).
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 9.00 до 17.00 за місцем його
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, тел. 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
В інформації РВ ФДМУ по Чернівецькій області про продаж об’єкта державної власності – виробничої будівлі (корпус блоку допоміжного) (літ. А, А’) загальною
площею 1 085,60 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Прутська, 10а, що перебуває на
позабалансовому рахунку ТОВ «Машзавод», опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від 04.01.2017 № 1 (1021) на стор. 3, заголовок слід читати: «Інформація
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної
власності групи А».

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

МИКОЛАЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж під розбирання на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва «Цех № 32».
Місцезнаходження об’єкта: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 38/3.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: будівля цеху: площа забудови – 3880,7 м2, одноповерхова будівля з цегли з металевим заповненням розміром 80 x 24 м складається: з
ділянки формування і пресування; пропарювальних камер (7 шт. – бетонні блоки);
вбудованої 2-поверхової адміністративно-побутової частини. Склад готової продукції (перед виробничою будівлею) – відкритий майданчик для розвантаження
готової продукції. Біля будівлі виконані фундаменти під колію довжиною 60 м, на
рейках монтажної ділянки змонтований кран баштовий (5 т). Склад зберігання заповнювачів (за виробничою будівлею) – відкритий майданчик, місцями є арматура
та частково бетонні фундаменти. Виконано підкрановий шлях довжиною 105 пог.
м, на якому змонтований портальний кран. Естакада для промпроводок – металеві
конструкції у вигляді металевих ферм на бетонних стовпах, загальна довжина –
150 м. По незначній частині території об’єкта під землею проходить міський каналізаційний колектор. Проектно-кошторисна та виконавча документація відсутня.
Ступінь будівельної готовності – до 74 %.
Відомості про земельну ділянку: розмір земельної ділянки – 21 500 м2. Кадастровий номер 4810137200:15:003:0016. Цільове призначення: землі промисло-

вості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Обмеження: не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ: 257 022,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 308 426,40 грн.
Умови продажу об’єкта: сплатити ціну продажу об’єкта протягом 30 днів з дати
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; прийняти об’єкт приватизації протягом п’яти днів після сплати повної ціни продажу об’єкта згідно з актом
приймання-передачі; розібрати об’єкт та привести земельну ділянку у придатний
для використання стан протягом 2 років з моменту підписання акта прийманняпередачі; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час розбирання об’єкта; подальше відчуження об’єкта
можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного
будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184003000049 в ГУДКСУ у Миколаївській області, МФО 826013, ЄДРПОУ 20917284. Грошові кошти в сумі 30 842,64
грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ, вносяться
на р/р № 37315068016233 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, ЄДРПОУ 20917284.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 17.02.2017 Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» (https://umstrade.com.ua).
Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 13.02.2017 включно
до 18.00.
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 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (https://umstrade.com.ua) цілодобово. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на
адресу Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ,
вул. Костянтинівська, 2а) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 .
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування у
супроводженні представників РВ ФДМУ по Миколаївській області.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» за адресою: 04071, м. Київ, ул. Костянтинівська, 2а ,
тел.: +38(044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 14 тел. (0512) 47-04-16.

КОНКУРСИ З  відбору розробників документації із землеустрою
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою
1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на
якій він розташований (визначення або уточнення меж земельної ділянки та погодження їх з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого
зразка; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі та присвоєння кадастрового номера; погодження та затвердження
документації із землеустрою у встановленому порядку, одержання позитивного
висновку державної експертизи документації із землеустрою; підготовка інших
матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт державної власності гр. А – будівля їдальні літ. «А», веранда літ. «а»,
прибудова літ. «а1» загальною площею 156,5 м2, за адресою: 23500, Вінницька
обл., м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 288, які під час приватизації не увійшли
до статутного капіталу ВАТ «Шаргородське АТП-10528» та перебувають на балансі
ПрАТ «Шаргородське АТП-10528».
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,04 га (рішення № 124 від 23.12.2016
11-ї сесії 7-го скликання Шаргородської міської ради Вінницької області).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 23.09.2016
№ 1767 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
2. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на
якій він розташований (визначення або уточнення меж земельної ділянки та погодження їх з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення
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меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого
зразка; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі та присвоєння кадастрового номера; погодження та затвердження
документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання позитивного
висновку державної експертизи документації із землеустрою; підготовка інших
матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт незавершеного будівництва державної власності – базар, за адресою:
Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт Кирнасівка, вул. Соборна, 39д, що під час
приватизації не увійшов до статутного капіталу СВАТ «Птахокомбінат «Тульчинський» та перебуває на його балансі.
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,02 га (рішення № 146 від
16.12.2016 9-ї сесії 7-го скликання Кирнасівської селищної ради Тульчинського
району Вінницької області).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 24.10.2006
№ 1623 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації та виключення з переліку».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
3. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на
якій він розташований (визначення або уточнення меж земельної ділянки та погодження їх з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого
зразка; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі та присвоєння кадастрового номера; погодження та затвердження
документації із землеустрою у встановленому порядку, одержання позитивного
висновку державної експертизи документації із землеустрою; підготовка інших
матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт
державної власності групи А – будівля їдальні літ. «А» загальною площею
428,4 м2 з підвалом літ. «п/А», входом в підвал літ. «в/п», ґанками, за адресою:

22222, Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна, вул. Шкільна, 4, які під час
приватизації не увійшли до статутного капіталу СВАТ «Ім. Першої Кінної армії» (ліквідовано) та перебувають на позабалансовому рахунку Сніжнянської сільської ради.
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,0440 га (лист відділу Держгеокадастру у Погребищенському районі Вінницької області від 04.04.2016 № 1128-99.1-726/2-16).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 13.10.2016
№ 1869 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Вінницькій області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою» із зазначенням назви об'єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів, що подаються
на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток
2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що засвідчує
реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії
установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів,
що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у
якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує
розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік
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документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
копії спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, або відповідних допусків до державної таємниці (за необхідності); згода
на обробку персональних даних (додаток 4 до Положення про конкурсний відбір
виконавців робіт із землеустрою затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 №
1420) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурс відбудеться 24.02.2017 об 11.00 в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
Конкурсна документація подається до регіонального відділення шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо
до приймальні регіонального відділення до 17.00 17.02.2017. Конкурсна комісія
працює за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя,10. Телефон для довідок 53-03-50 .

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу
об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, визначення
та закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками
встановленого зразка; погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у
державному земельному кадастрі, присвоєння кадастрового номера та внесення
відомостей до національної кадастрової системи, у т.ч. перевірка файла обміну
даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного
файла); погодження та затвердження проекту із землеустрою у встановленому
порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи документації із
землеустрою та витягу з Державного земельного кадастру; підготовка інших матеріалів та документів, що необхідні для продажу земельної ділянки).
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт –
будівля колишньої їдальні загальною площею 588,9 м2, за адресою: 65031,
м. Одеса, вул. Плієва, 1а.
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,0840 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 04.08.2016
№ 1515 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: документ, що підтверджує встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками; проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки; витяг з Державного земельного кадастру про
присвоєння кадастрового номера земельної ділянці; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою; документація із землеустрою,
погоджена та затверджена у встановленому порядку; інші матеріали та документи,
необхідні для продажу земельної ділянки.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Одеській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті
мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів, 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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами);
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 претендентів
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 оброблення
персональних даних (додаток 4 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) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі
з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт із землеустрою,
а також строк виконання робіт, зазначений в календарних днях.
Конкурс відбудеться 28.02.2017 об 11.00 в РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15, 11-й поверх, каб.1110.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по Одеській
області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15, 11-й поверх, каб.1113), час
приймання вхідної документації з 9.00 до16.00, п’ятниця – 9.00 до 15.00). Приймання заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.
Останній день приймання заяв – 20.02.2017.
Телефони для довідок: (048) 728-72-62, 731-50-36.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення повторного конкурсу з відбору виконавців робіт
із землеустрою для підготовки до продажу земельної ділянки
державної власності, на якій розташований об’єкт
незавершеного будівництва, що підлягає приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою,
погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому по-

рядку, отримання позитивного висновку державної експертизи документації із
землеустрою (у разі необхідності її проведення), отримання витягу з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку, підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки.
Дані про об’єкт землеустрою: незавершене будівництво будинку для вчителів № 47 за адресою: Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Привітне, вул. Центральна, 10.
Об’єкт – двоповерхова цегляна будівля з підвалом на два під’їзди. Будинок на
вісім квартир; двері, вікна, балкони відсутні.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,045 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 16.12.2015
№ 1934 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації» та рішення Привітненської сільської ради Золотоніського
району Черкаської області від 27.01.2016 № 2.
Умови конкурсу: претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ
ФДМУ по Черкаській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору
виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом
та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних
документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою,
затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників
податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили
про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому
ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії
документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання
на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із
землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які
має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із
землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців
робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Останній день подання конкурсної документації – 16.02.2017.
Конкурс відбудеться 24.02.2017 о 10.30 у РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 410; телефон
для довідок (0472) 37-26-61.

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

Дніпропетровська область

Івано-Франківська область

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: телекомунікаційна площадка площею 89,1 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Казакова, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Воднолижний клуб «Сентоза».
 2. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 158,84 м2.
Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Європейська (Миронова), 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Юрчук О. А.
 3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 44,2 м2.
Балансоутримувач: Український гідрометеорологічний інститут Національної
академії наук України. Адреса: Дніпропетровська область, с. Жовтневе, вул. Леніна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ПАТ «Укртелеком».
 4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 93,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Адреса: м. Дніпро, вул. Робоча, 174. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ «Державний ощадний банк України».
 5. Назва об’єкта: частина даху площею 6,43 м2 та частина технічного
поверху площею 4,39 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпровський проектний інститут». Адреса: м. Дніпро, вул. Театральна, 6. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Київстар».
 6. Назва об’єкта: частина даху площею 6,56 м2 та частина технічного
поверху площею 10,58 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпровський проектний інститут». Адреса: м. Дніпро, вул. Театральна, 6. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Київстар».
7. Назва об’єкта: частина даху площею 15,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ
«Національний гірничий університет». Адреса: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 59. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Київстар».
 8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 59,0 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький будівельний коледж». Адреса: м. Дніпро,
вул. Криворіжсталь (Орджонікідзе), 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ППТНЗ «Автошкола».
 9. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Університет митної справи та фінансів. Адреса:
м. Дніпро, вул. Аржанова, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Кірнос М. В.
 10. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 11,2 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний
університет». Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 54. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Сорокіна І. С.
 11. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення (блок кімната)
площею 32,9 м2 та частина ангара площею 24,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський обласного відділення (філія) комітету з фізичного виховання та спорту.
Адреса: м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 3у. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ГО «ЕКО Спортклуб «Рідна країна».
 12. Назва об’єкта: замощення площею 77,5 м2. Балансоутримувач: 1935
окремий загін механізації 26 об’єднаного загону ДССТ. Адреса: м. Дніпропетровськ,
вул. Криворізьке шосе, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Мусатенко С. І.
 13. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 17,2 м2 та
частина зовнішньої поверхні стіни площею 15,0 м2. Балансоутримувач: Автотранспортний коледж ДВНЗ «КНУ». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Едуарда Фукса, 26. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Агема Груп».
 14. Назва об’єкта: будівля гаража літ. «А-1» площею 52,5 м2. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській області. Адреса:
м. Кривий Ріг, вул. Волосевича, 55. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на
аукціоні. Дата оцінки – 31.01.2017. Замовник – платник послуг з оцінки – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ таку конкурсну документацію, яка
складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсна пропозиція;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких
робіт; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; інформація про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені належним чином.
Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.
12. 2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15. 01. 2016
за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (в календарних днях). Регіональне
відділення буде розглядати лише такі пропозиції учасників конкурсу, в яких термін
виконання робіт – до 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення, архівної
та адміністративно господарської роботи за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 1 лютого 2017 р.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 07.02.2017 о 10.00,
телефон для довідок (056)744-11-51.

Інформація
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 (вестибуль
№ 1 згідно з техпаспортом) будівлі стоматологічного корпусу та частина
зовнішньої стіни площею 1,0 м2 (фасаду) будівлі стоматологічного корпусу, що обліковуються на балансі Державного вищого навчального закладу
«Івано-Франківський національний медичний університет», за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Грушевського, 2. Запланована дата оцінки: 31.12.2016. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області. Платник оцінки – ФОП Червак В. В.
 2. Приміщення загальною площею 13,9 м2 на 1-му поверсі будівлі поштамту, що обліковується на балансі УДППЗ «Укрпошта» в особі Івано-Франківської
дирекції УДППЗ «Укрпошта» та знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Січових Стрільців, 13а. Запланована дата оцінки: 31.12.2016. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження
договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП Стовбан Г. М.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається із:
1) підтвердних документів; 2) пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки,
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання
послуг з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; 3) документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг 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).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати 2080 грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
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 надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право
на надання таких послуг; інформацію про претендента за встановленою формою
(відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31. 12. 2015 № 2075). Інформація про претендента містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування, перелік робіт
з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо), іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в
Україні та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до надання послуг з
оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство
у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до РВ, повинні 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 (включно).
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 в каб. 315 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, Київській області телефон для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок
55-31-39.

№ 5 (1025)

Київська область

№
з/п

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди
Дата
Вид
Назва об’єктів
Платник
Замовник
оцінки вартості

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Частина фасаду будівлі адміністративно-побутових 31.12.16 Ринкова ТОВ «ЛОКО Діприміщень станції Тетерів площею 1,0 м2 за адресою:
джітал»
Київська область, Бородянський район, смт Пісківка,
вул. Філіпова, 3-а, на балансі ВП Коростенське БМЕУ
№ 4 ДТГО «Південно-Західна залізниця»
2 Нежитлове приміщення площею 3,7 м2 за адресою: 31.12.16 Ринкова ФОП Степанчук
Київська обл., м. Біла Церква, бульв. 50 річчя ПереО. С.
моги, 12, на балансі Білоцерківської об’єднаної
державної податкової інспекції Головного управління
ДФС у Київській області
3 Нежитлове приміщення площею 10,0 м2 за адресою: 31.12.16 Ринкова ТОВ «Генезіс»
м. Київ, пров. Політехнічний, 1/37, на балансі ВАТ
«Київський завод автоматики ім. Петровського «ДП
«Житловик»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
4 Приміщення водонасосної станції площею 257,47 м2 31.12.16 Ринкова ТОВ «Лантан»
за адресою: Київська обл., Богуславський р-н,
с. Москаленки, на балансі Басейнового управління
водних ресурсів річки Рось
5 Площі на зовнішніх поверхнях будівлі площею 6,8 м2 31.12.16 Ринкова ФОП Ведмедеря
за адресою: Київська обл., смт Макарів, вул. Дмитрія
О. М.
Ростовського, 38, на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»

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

№
Назва об’єктів
з/п
6 Частина нежитлового приміщення будинку «Сатурн»
ВОРЛ РСП «Київцентраеро» Украероруху площею
3,0 м2 за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н,
с/рада Глибоцька, автодорога Бориспіль – Глибоцьке,
4-й км, на балансі РСП «Київцентраеро» Украероруху
7 Частина приміщення № 478 площею 3,1 м2 на 1-му
поверсі пасажирського термінала «D» за адресою:
Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», на балансі ДП МА «Бориспіль»
8 Частина деревообробної майстерні (інв. № 115)
площею 317,45 м2 за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Катюжанка, вул. Шевченка, 1, на
балансі ДП «Димерська лісове господарство»
9 Частина приміщення № 427 площею 5,0 м2 на 1-му
поверсі пасажирського термінала «D» за адресою:
Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», на балансі ДП МА «Бориспіль»
10 Частина нежитлового приміщення площею 18,5 м2
навчального корпусу № 2, у тому числі частина приміщення площею 9,3 м2 та частина приміщення площею
9,2 м2 за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмель
ницький, вул. Сухомлинського, 30, на балансі ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет ім. Григорія Сковороди»

Дата
Вид
Платник
Замовник
оцінки вартості
31.12.16 Ринкова ТОВ «Науково- РВ ФДМУ
виробниче під- по Київській
приємство «ТЕХ- області
ВЕСТСЕРВІС»
31.12.16 Спеці- КП «Київський
альна міський турис
тично-інформа
ційний центр»
31.12.16 Ринкова ФОП Кобилинський Іван
Адамович

РВ ФДМУ
по Київській
області

31.12.16 Спеці- ПП «Остер Коальна мерц»

РВ ФДМУ
по Київській
області

РВ ФДМУ
по Київській
області

31.12.16 Ринкова ФОП Домбров- РВ ФДМУ
ська Я. М.
по Київській
області

Учасникам конкурсу необхідно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15. 01. 2016
№ 60/28190 (далі – Положення), складається із:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація
про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних
підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); інша інформація щодо досвіду у сфері
оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформація про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються
ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація,
стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням
об’єкта, на який подається конкурсна документація, до відділу кадрової роботи
та організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Київській області не
пізніше, ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно), за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 09.02.2017 за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15 (Регіональне відділення ФДМУ по Київській області ) об 11.00,
телефон для довідок 200-25-36.

Рівненська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: стоянка відстою автобусів транспортного цеху загальною площею 3161,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Рівненська обл. , м. Вараш, мкр-н Перемоги, 53а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-66-75 (відділ
оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу: 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки:
ФОП Олеш Сергій Васильович.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки:
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів , відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням , якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі необхідно подати до РВ ФДМУ по Рівненській області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом докумен-
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тів, які містяться в конверті. На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого
подано заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає
заяву та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні 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 повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 10 лютого
2017 року за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються до 06.02.2017 (включно) до 17.00
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок: 26-79-91.

Тернопільська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення 1-1 площею 26,6 м2 нежилого приміщення (гаражі), що перебуває на балансі Державного професійнотехнічного навчального закладу «Заліщицьке вище професійне училище». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. С. Бандери, 94/1, м. Заліщики, Тернопільська
обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою продовження 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: ternopil@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство
«Світанок». Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.10.2016: –
22834,81 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення 1-1 площею
30,0 м2 нежилого приміщення (котельня), що перебуває на балансі Державного професійно-технічного навчального закладу «Заліщицьке вище професійне
училище». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Грушевського, 45/1, смт Товсте,
Заліщицький р-н, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження 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: ternopil@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з
оцінки: Приватне підприємство «Світанок». Балансова залишкова вартість об’єкта
оцінки станом на 01.10.2016: – 14624,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): – 31.12.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень ремонтно-механічної майстерні під літ. Б, поз. 1-11, 1-13 площею 82,8 м2, та частина приміщень поз.
1-1 площею 18,0 м2, разом 100,8 м2, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Текстильна, 30а, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. 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: ternopil@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «Світлиця веселощів». Балансова залишкова
вартість об’єкта оцінки станом на 01.12.2016: – 15278,00 грн. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина гаража під літ. Є, поз. 1-1, 1-2, 1-3,
1-4 загальною площею 100,8 м2, що перебуває на балансі Чортківського міжрайонного управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Князя Володимира Великого, 12, м. Чортків, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою передачі в оренду. 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: ternopil@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Марков Ігор Леонідович. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.12.2016: – 2558,00 грн. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: одна кімната першого поверху (1-11) площею
45,2 м2 та частка площ спільного користування 0,79 м2, всього загальної площі
45,99 м2 будівлі «Рідна школа», пам’ятки архітектури місцевого значення, охоронний номер 78 М, що перебуває на балансі Державного історико-архітектурного
заповідника у м. Бережани. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 1, м. Бережани, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. 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: ternopil@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Кадиляк Ігор Степанович.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.11.2016: – 14616,84 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
6,68 м2: поз. 47 площею 3,3 м2 та частина холу поз. XXXVII площею 3,38 м2,
розташовані на першому поверсі адмінбудинку Головного управління ДФС
у Тернопільській області, що перебуває на балансі Головного управління ДФС у
Тернопільській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Білецька, 1, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження 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: ternopil@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: Підприємство профспілки «Терпрофсервіс». Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.11.2016: –
2608,69 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень монастиря Бернардинів,
пам’ятки архітектури національного значення, охоронний номер 662 Н,
загальною площею 103,9 м2, що перебуває на балансі Національного заповідника «Замки Тернопілля». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Незалежності,
8, м. Збараж, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон
замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 5236-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки
державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу: (0352) 52-7377. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: Збаразький
районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг). Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.10.2016: –
338285,90 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017.
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.
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 необхідно 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), яка складається з:
1) заяви про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11
розділу 1 Положення (за наявності); інформацію про претендента (додаток 4 до
Положення); письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їх особистими підписами та печаткою претендента;
2) документи щодо практичного досвіду претендента та оцінювачів з виконання
робіт з оцінки та 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); копії висновків про вартість майна або витягів із звітів,
підписаних оцінювачами, що будуть залучені до виконання робіт з оцінки, завірених
печаткою претендента. Подібними об’єктами до об’єктів оцінки 1, 2, 4 є нерухоме
майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель виробничої, виробничоскладської та складської нерухомості; до об’єкта оцінки 3 – нерухоме майно – окремі
будівлі, приміщення, частини будівель офісної, торговельно-офісної, торговельної,
виробничої, виробничо-складської та складської нерухомості; до об’єктів оцінки
5, 7 – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель пам’яток
архітектури; до об’єкта оцінки 6 – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення,
частини будівель офісної, торговельно-офісної та торговельної нерухомості;
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 своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен
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обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків,
що сплачуються претендентом згідно із законодавством. До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг з оцінки майна, яких не
перевищує 2080,0 грн.
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. 504. Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, (0352) 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом 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 Регіональному відділенні
ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова,
11 (2-й поверх, зал засідань).

Харківська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
I. Визначення розміру збитків:
 Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – окремо розташована
будівля магазину № 4 – 90,0 м2, допоміжні будівлі – 41,0 м2 та обладнання:
холодильна камера – 1 шт., холодильний прилавок «Таїр» – 3 шт., площею
131,0 м2 за адресою: м Харків, вул. Сербиченко, 62. Місцезнаходження об’єкта
оцінки (підприємства, господарського товариства): м. Харків, вул. Сербиченко, 62.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків, завданих об’єкту
оренди за час користування об’єктом орендарем – ТОВ «Антей».
II. Об’єкти оренди:
Найменування об’єкта оцінки, площа, адреса,
Інформація про
№
Мета проведенДата оцінки
балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ,
замовника/
з/п
ня оцінки
контактний телефон)
платника
1 Нежитлове приміщення кімн. № 5 на 3-му по10.02.17
Визначення
ПрАт «МТС
версі 3-поверхової будівлі лабораторного корпусу
вартості об’єкта Україна»
(літ. «Г-3») загальною площею 45,50 м2, м. Харків,
з метою продовул. Мироносицька, 25, на балансі Державної уставження договонови «Державний науково-дослідний і проектний
ру оренди
інститут основної хімії», код 209740, тел. 700-01-23
2 Нежитлові приміщення на першому поверсі лабо
22.12.16
Визначення
ХНВКП «СТАНраторно-господарчого корпусу загальною площею
вартості об’єкта ДАРТ
131,0 м2, м. Харків, вул. Войкова, 2, на балансі Дерз метою продожавного навчального закладу «Харківське вище провження договофесійне училище № 6», код 5537609, тел. 51-31-84
ру оренди
3 Нежитлове приміщення першого поверху 7-повер
15.12.16
Визначення
ФОП Добролюхового навчального корпусу У-2 (інв. № 1031000117,
вартості об’єкта бова А. Ю.
2
літ. «Б-7») загальною площею 32,4 м , м. Харків,
з метою продовул. Кирпичова (Фрунзе), 21, балансі Національного
вження договотехнічного університету «Харківський політехнічний
ру оренди
інститут», код 2071180, тел. 7076600
4 Частина нежитлового приміщення кімн. № 10 пер15.12.16
Визначення
ФОП Добролюшого поверху 14-поверхового навчального корпусу
вартості об’єкта бова А. Ю.
У-1 (інв. № 1031000109, літ. «Б-14») загальною
з метою продоплощею 23,8 м2, м. Харків, вул. Кирпичова (Фрунзе),
вження догово21, на балансі Національного технічного універру оренди
ситету «Харківський політехнічний інститут», код
2071180, тел. 7076600
5 Нежитлові приміщення кімн. № 5, 9, 10, 11 на 9-му На дату укла- Визначення
ТОВ «ДІВОЙС»
поверсі 12-поверхової будівлі виробничого корпусу дення договору вартості об’єкта
загальною площею 128,70 м2, м. Харків, вул. Косміч- на проведення оренди з метою
на, 21а, на балансі ДП УДПІ «Укрміськбудпроект»,
незалежної передачі в
код 02497980, тел. 057-7010730, 7010729
оцінки
оренду
6 Частина фойє (кімн. № 1) на 1-му поверсі
На дату укла- Визначення
ФОП Шумілін
9-поверхової будівлі гуртожитку № 3 загальною
дення договору вартості об’єкта Я. М.
площею 1,00 м2, м. Харків, просп. Л. Свободи, 59а, на проведення оренди з метою
на балансі Національного юридичного університету
незалежної передачі в
ім. Ярослава Мудрого, код 02071139, тел. 057оцінки
оренду
7049293, 7041171
7 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 1-35
На дату укла- Визначення
ФОП Омельна 1-му поверсі одноповерхової адміністративної
дення договору вартості об’єкта ницька Н. В.
будівлі загальною площею 32,30 м2, Харківська
на проведення оренди з метою
обл., м. Люботин, вул. Слобожанська, 5, на балансі
незалежної передачі в
Управління Державної казначейської служби України
оцінки
оренду
у м. Люботині Харківської області, код 38008949,
тел. 057-7411351, 7411809
8 Нежитлові приміщення – частина холу площею
На дату укла- Визначення
ТОВ «ЄВРОМЕ17,0 м2 та кімн. № 9 на 1-му поверсі різноповерхо- дення договору вартості об’єкта ДІНФОРМ»,
вої (3-7) будівлі з двома 3-поверховими прибудова- на проведення оренди з метою
ними корпусами «А» та «В» Навчально-наукового ме- незалежної передачі в
дичного комплексу «Університетська клініка» ХНМУ
оцінки
оренду
(поліклініка) загальною площею 33,60 м2, м. Харків,
вул. Текстильна, 4, балансі Харківського національного медичного університету, код 01896866,
тел. 057-7077380, 7004132
9 Нежитлові приміщення на п’яти поверхах
На дату укла- Визначення
ТОВ «СІТІ ІН5-поверхового громадського будинку з навчальними дення договору вартості об’єкта ВЕСТ 87»
майстернями та кабінетами загальною площею
на проведення з метою пере1884,40 м2, а саме: перший поверх – кімн. № 5, 7, 8,
незалежної дачі в оренду
9, 14, 32, 34, 35, 36, 37, 51, 52, 55, 56, 57 загальною
оцінки
площею 213,20 м2; другий поверх – кімн. № 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 42,
43, 44 загальною площею 366,10 м2; третій поверх –
кімн. № 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 22,
24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 47, 48, 54,
55 загальною площею 463,50 м2; четвертий поверх –
кімн. № 2, 3, 4, 5, 6, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 43, 44, 46,
47, 48, 51, 52, 53, 54, 56, 57 загальною площею
308,3 м2; п’ятий поверх – кімн. № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
11, 12, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50,
54 загальною площею 533,30 м2, м. Харків, вул. Бакуліна, 11, що перебуває на балансі ДВНЗ «Харківський
коледж будівництва, архітектури та дизайну», код
01275992, тел. 057-7312431
10 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9,
На дату укла- Визначення
ХД УДППЗ
10, 11, 12 на першому поверсі 2-поверхової будівлі дення договору вартості об’єкта «Укрпошта»
адміністративно-лабораторного корпусу СЕС загаль- на проведення оренди з метою (Центр поштоною площею 72,3 м2, Харківська обл. , Лозівський
незалежної передачі в
вого зв’язку
р-н, м. Лозова, вул. Миру, 4а, на балансі ДУ «Хароцінки
оренду
№ 6)
ківський обласний лабораторний центр Міністерства
охорони здоров’я України», код 38493324, тел. 0573150007, 3150413, 3150243
11 Нежитлові приміщення кімн. № 136, 137, 138 на пер- На дату укла- Визначення
ТОВ «НВФ
шому поверсі 4-поверхової будівлі адміністративно- дення договору вартості об’єкта ДЕЛЬТА»
лабораторного корпусу загальною площею 11,60 м2, на проведення оренди з метою
м. Харків, вул. Астрономічна, 33, на балансі ДП «Дернезалежної передачі в
жавний науковий центр лікарських засобів і медичної
оцінки
оренду
продукції», код 00482329, тел. 057-7206229
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної
грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки) строк виконання робіт, який повинен становити
не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному
обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»
та зазначити дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по Харківській
області за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 5-й поверх об 11.00
через 14 днів після опублікування цієї інформації. Тел. для довідок: (057)
700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1 , 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

Хмельницька область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею 161,5 м2 в
одноповерховій будівлі магазину № 42. Балансоутримувач – Хмельницька філія
«Концерн «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта: вул. Садова, 2, м. Славута, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 10.01.2017 –
14436,87 грн. Розмір земельної ділянки – 250,0 м2. Місце розташування земельної
ділянки: вул. Садова, 2, м. Славута, Хмельницька обл. Цільове призначення земельної ділянки – господарська діяльність. Правовий режим земельної ділянки – право
постійного користування. Дата оцінки – 31.01.2017. Строк виконання робіт – до 5

календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Стрельцова Наталія Володимирівна. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість
комплексного використання).
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення їдальні загальною площею
150,0 м2 на першому поверсі будівлі кафе. Балансоутримувач – Хмельницька
філія «Концерн «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта: вул. Майборського, 10, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – продовження
договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на
10.01.2017 – 41498,73 грн. Дата оцінки – 31.01.2017. Строк виконання робіт – до
5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Кисельова Наталія Олександрівна. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість
комплексного використання).
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення загальною площею 35,9 м2 на
другому поверсі будівлі кафе № 3. Балансоутримувач – Хмельницька філія «Концерн «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта: вул. Вокзальна, 11є, м. Ізяслав, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 26.12.2016 –
3878,80 грн. Дата оцінки – 31.01.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт
з оцінки – ФОП Савчук Тетяна Борисівна. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є:
приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання).
 Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення загальною площею 32,9 м2 у будівлі будинку побуту. Балансоутримувач – Хмельницька філія «Концерн «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта: вул. Майборського, 15/1, м. Хмельницький.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та
електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua.
Балансова залишкова вартість станом на 28.12.2016 – 6501,89 грн. Розмір земельної
ділянки – 0,12 га. Місце розташування земельної ділянки: вул. Майборського, 15/1,
м. Хмельницький. Цільове призначення земельної ділянки – господарська діяльність.
Правовий режим земельної ділянки – право постійного користування. Дата оцінки –
31.01.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – Приватний
нотаріус Довгань Тетяна Михайлівна. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання).
За рекомендацією ФДМУ, очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця конкурсу по
оцінці об’єктів нерухомого майна, – 2,08 тис. грн.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
у запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено
правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на виконання
робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (абзац
другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефон для довідок (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом, органі
заційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ
по Хмельницькій області (каб. № 1) до 3 лютого 2017 року (включно) до 15.30.
Конкурс відбудеться 9 лютого 2017 року о 10-й годині в Регіональному
відділенні ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежних оцінок об’єктів оренди
1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати для погодження договору оренди (за заявою від сторонньої організації).
№ Назва об’єкта ПлоБалансоу- Платник робіт з оцінки Орієнтовна дата
Адреса об’єкта
з/п
оцінки
ща, м2
тримувач
об’єкта
оцінки
1 Нежитлове
16,3 м. Київ, просп. Валерія ДП «НДІБВ» ТОВ « НВП «Інститут буді28.02.2017
приміщення
Лобановського, 51
вельного виробництва»
2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати для укладання договору оренди.
№ Назва об’єкта ПлоПлатник робіт з оцінки Орієнтовна
Адреса об’єкта
Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
об’єкта
дата оцінки
1 Нежитлове
60,3 м. Київ, вул. Волин- Об’єднання ветери- ДП «Центр охорони
31.12.2016
приміщення
ська, 12
нарної медицини в здоров’я тварин»
м. Києві
173,0 м. Київ, вул. ГарДП «ВО «Київприлад» ФОП Туркеня Ю. Г.
31.01.2017
2 Нежитлове
приміщення
матна, 2
4,0 м. Київ, вул. ВиНТУУ «Київський по- ТОВ «МПС «Постірай- 31.01.2017
3 Частина нежитлового
борзька, 2/24
літехнічний інститут Ка!»
приміщення
імені Ігоря Сікорського»
60,0 м. Київ, вул. Мельни- Національна теле- ТОВ «М. К. Груп»
31.01.2017
4 Нежитлове
приміщення
кова, 42
компанія України
221,3 м. Київ, просп. Пере- ДВ «Преса УкраїТОВ «Авенсіс-Компані» 31.01.2017
5 Асфальтований маймоги, 50
ни» ДУС
данчик
6 Асфальто320,0 м. Київ, вул. Героїв ДВ «Преса УкраїТОВ «Авенсіс-Компані» 31.01.2017
ваний майКосмосу, 6
ни» ДУС
данчик
31.01.2017
7 Нежитлове 1597,5 м. Київ, вул. Велика ДП НСК «Олімпій- ТОВ «Геліар»
приміщення
Васильківська, 55
ський»
14,2 м. Київ, просп. Кома- Національний авіа- ФОП Тарасюк Е. М.
8 Нежитлове
31.01.2017
приміщення
рова, 1, корпус № 4 ційний університет
3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати для продовження договору оренди.
№
ПлоПлатник робіт Орієнтовна
Назва об’єкта оцінки
Адреса об’єкта
Балансоутримувач
з/п
ща, м2
з оцінки об’єкта дата оцінки
1 Частина нерухомого 10,0 м. Київ, вул. Су- Національний транспорт- ФОП Шквира Т. А. 28.02.2017
майна
ворова, 1
ний університет
Конкурси відбудуться 6 лютого 2017 року о 15.00 у РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок: 281-00-36.
Документи приймаються до 12.30 30 січня 2017 року за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок: 281-00-36.
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 допущені не будуть.
На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться «06» лютого 2017 року».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в 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.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина
нежитлового приміщення та частина нерухомого майна) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – асфальтований
майданчик є: майданчик.

Підсумки
За результатами конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведених 16.01.2017, переможцями визнано:
1. Суб’єкта оціночної діяльності УКРАЇНСЬКУ УНІВЕРСАЛЬНУ БІРЖУ щодо
визначення вартості державного пакета акцій розміром 99,667 % статутного
капіталу публічного акціонерного товариства «Укрзахідвуглебуд», що становить
44 637 304 шт., з метою його приватизації шляхом продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону. Строк надання послуг з оцінки – 19 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 48,0 тис. грн.
2. Суб’єкта оціночної діяльності ТОВ «МІЖНАРОДНА КОНСАЛТИНГОВА
КОМПАНІЯ – ОЦІНКА» щодо визначення вартості державної частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Учбово-атестаційний
Центр по неруйнівному контролю» у розмірі 25 % статутного капіталу товариства, розташованого за адресою: вул. Володимирська, 60, кімн. 151, м. Київ,
01033, з метою приватизації державної частки шляхом продажу за грошові кошти на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 21 календарний день. Вартість
надання послуг з оцінки – 28,0 тис. грн.
Продовження рубрики на стор. 8
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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

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

1 Міністерство освіти
і науки України
2 Державне агентство
водних ресурсів України
3 Міністерство внутрішніх справ України

найменування

39568620, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 2/4,
тел. (056) 745-55-96
01033792, Дніпровська гідрогеолого-меліоративна експедиція, Дніпропетровська обл.,
смт Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 42, тел. (056) 374-68-72
08671001, Нікопольський МВ ( з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського р-ну)
ГУМВС в Дніпропетровській області, м. Нікополь, вул. Станіславського, 1, тел. (0566)
68-00-02

Частина нежитлового вбудованого
приміщення
Нежитлові вбудовані приміщення
Нежитлове вбудоване приміщення

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
39568620.2.ОЧРТФД001 м. Дніпро, вул. Аржанова, 12
4,0
25 344,00
1 рік
Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання
населенню послуг із ксерокопіювання документів
01033792.2.АААБЕА583 Дніпропетровська обл., смт Слобожанське,
47,4
228 468,00
2 роки 364 дні
Інше використання державного майна – розміщенвул. Василя Сухомлинського, 42
ня громадської приймальні
Інформація відсутня м. Нікополь, вул. Станіславського, 1
35,0
40 915,00
2 роки 11 місяців Інше використання (розміщення опалювального
обладнання)

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

ЖИТОМИРСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Житомирській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
найменування
контактний телефон)
1 Державне агентство риб- 25592421, ДП «Укрриба», 040050, м.Київ, вул. Тургенів- Гідротехнічні споруди нагульного ставу «Сокільча»
ного господарства України ська, 82а, тел. 486-99-40
площею 39,5 га

№
Назва органу управління
з/п

реєстровий номер майна
25592421.23.ААЕЖАГ856

загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн вий строк оренди
Попільнянський район, в межах та за межами с. Сокільча Сокіль–
206 974,00
2 роки 11 місяців Для рибогосподарських
чансьткої сільської ради, на річці Унава
потреб
місцезнаходження

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

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

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

Назва органу управління

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Вбудоване нежитлове приміщення (позиція № 20) на другому поверсі ад- 02360464.1.АААДЕЕ904 Закарпатська обл., м. Хуст,
32,8
154 488,00
35 місяців
мінбудинку Хустського районного відділу статистики (літ. А)
вул. І. Франка, 6
Нежитлова будівля – будинок мисливця (літ. А)
05384614.1.БЖПГХГ020 Закарпатська обл., Міжгірський р-н, 259,65
472 044,00
10 років
с. Синевирська Поляна, буд. 355 «А»
найменування

1 Державна служба статисти- 02360464, Головне управління статистики у Закарпатській області, Закарпатська обл.,
ки України
м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, 11, тел. (03122) 3-53-66
2 Міністерство екології та при- 05384614, Національний природний парк «Синевир», Закарпатська обл., Міжгірський
родних ресурсів України
р-н, с. Синевир, 1626, тел.: (03146) 2-77-40

мета використання
Розміщення офісного приміщення
Розміщення
готелю

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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

1 Міністерство інфраструктури України
2 Міністерство освіти
і науки України
3 Міністерство оборони України
4 Державна фіскальна
служба України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
38728457, Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація
морських портів України», 65026, м. Одеса, пл. Митна, 1
01180116, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова,
65029, м. Одеса, вул. Ковальська, 1
35123222, Філія «Одеське управління військової торгівлі», 65063,
м. Одеса, вул. Армійська, 10а
39441717, Одеська митниця Державної фіскальної служби, 65078,
м. Одеса, вул. Гайдара, 21а

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
38727770.10.АААИГА164 м. Одеса, пл. Митна, 1/2
11,2
149 700,00
1 рік
Розміщення відділення банку

найменування
Частина нежитлового на першому поверсі будівлі МорТек

Частина нежитлового приміщення (сушарні) другого поверху будівлі гурто- 01180116.1.УНЦЧГЧ008 м. Одеса, вул. Старопортофранжитку № 2
ківська, 71а
Нежитлові приміщення № 40, 41 на першому поверсі триповерхової будівлі КБО 33689922.32.ААААЕЕ569 Одеська обл., м. Білгород-Дністров
№ 88, Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Військової слави, 16а
ський, вул. Військової слави, 16а
Покриття доріг
–
Одеська обл., Ренійський р-н,
м. Рені, Дорога Дружби, 20

2,5

25 446,00

33,6

191 150,00

27,0

980 673,00

2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єктів господарювання, що діють
у сфері права
2 роки 11 місяців Розміщення відділення банку

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення 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’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
1 Міністерство освіти 22555721, Державне підприємство науково-виробниче об’єднання
і науки України
«Потенціал-Еко», 33023, м. Рівне, вул. Київська, 106

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
–
м. Рівне, вул. Київська, 106
714,3
64 817,00
1 рік
Операторська газової заправки, майданРозміщення стоянки та складу
чик з бетонним покриттям
для зберігання

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33028, 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 об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

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

1 Державне агентство вод- 05379205, Тернопільське обласне управління водних ресурсів, 46003, вул. За
них ресурсів України
Рудкою, 35, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-64-22, 25-96-85

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалеж- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
ною оцінкою, грн
строк оренди
2
Нежитлове приміщення поз. 4-2, площею 23,0 м та частка площ спільного користування 05379205.1.АААБЕИ912 вул. За Рудкою, 35,
27,8
96 880,00 без ПДВ
2 роки 11 місяців Розміщення офісного
4,8 м2 на четвертому поверсі лабораторного корпусу
м. Тернопіль
приміщення
найменування

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

1 Міністерство охорони
здоров’я України
2 Міністерство соціальної
політики України

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

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
майна

найменування

місцезнаходження

загальна вартість майна за незалеж- максимально можлиплоща, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн вий строк оренди

мета використання

01896872, Харківська медична академія післядипломної освіти,
Частина технічного поверху корпусу № 1 у 16-поверховому гуртожитку
61176, м. Харків, вул. Амосова, 58, тел.: (057) 711-35-56, 711-80-25 № 1, корп. № 1,2,3, господарчий блок, інв. № 10320001, літ. № А-16

–

м. Харків, Салтівське
шосе, 268

2,5

10 700,00

1 рік

Розміщення телекомунікаційного обладнання

03191680, Український науково-дослідний інститут протезування, Нежитлові приміщення – кімн. № 3, 12 на 2-му поверсі блоку «В» 4-повер
протезобудування та відновлення працездатності, 61051, м. Хар- хової будівлі головного корпусу клініки, інв. № 1310001, літ. А-4, Б-4, В-2
ків, вул. Клочківська, 339, тел.: (057) 337-76-30, 337-76-42

–

м. Харків, вул. Клочківська, 339

25,2

133 400,00

1 рік

Розміщення кімнат для видачі технічних засобів
реабілітації

67,5

212 800,00

1 рік

Розміщення учбового класу для здійснення освітньої
діяльності з підготовки водіїв транспортних засобів (у
вівторок та четвер з 15.00 до 17.00)

3 Державна служба України 08571363, Національний університет цивільного захисту України,
з надзвичайних ситуацій 61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94, тел.: (057) 707-34-20,
715-63-91, 700-31-71

Нежитлове приміщення – кімн. № 3 на 2-му поверсі 4-поверхової будівлі
навчального корпусу № 2, інв. № 10310175, літ. С-4

08571363.1.ФХМАУК026 м. Харків, вул. Баварська, 7

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, 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».

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Хмельницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу управління
з/п
1 Державне агентство водних
ресурсів України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
05446893, Хмельницьке обласне управління водних ресурсів, Приміщення на третьому поверсі в бу- 05446893.53.ТТПШШТ194 м. Хмельницький,
34,3
73 745,00
м. Хмельницький, вул. Соборна, 29, тел. (0382) 79-57-98
дівлі виробничих приміщень
вул. Я. Мудрого, 11

максимально можливий строк оренди
мета використання
2 роки 11 місяців
Виробництво дорожніх виробів, сумок,
лимарно-сідельних виробів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження
двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЧЕРКАСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
найменування
контактний телефон)
1 Державна служба ста- 2357999, Головне управління статистики у Черкаській області, Приміщення на технічному поверсі будівлі; на
тистики України
вул. О. Дашковича, 9, м. Черкаси, тел. (0472) 45-74-48
даху будівлі; частина приміщень загального
користування
2 Державна служба ста- 2357999, Головне управління статистики у Черкаській області, Приміщення адмінбудівлі (дві кімнати № 1-21
тистики України
вул. О. Дашковича, 39, м. Черкаси, тел. (0472) 45-74-48
та № 1- 23)

№
з/п

Назва органу
управління

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна
вартість майна за незалеж- максимально можливий
місцезнаходження
майна
площа, м2
ною оцінкою, грн
строк оренди
02357999.1. АААДЕЖ376 вул. Дашковича, 39,
2,0; 5,4;1,0;
266 834,00
2 роки 364 дні
м. Черкаси
0,43
(усього - 8,83)
02357999.1. АААДЕЖ382 пров. Г. Кудрі, 4,
31,93
64 500,00
2 роки 364 дні
м. Кам’янка, Черкаська обл.

мета використання
Розміщення:
радіообладнання; редакції засобів масової інформації; антен, використання площ загального користування
Розміщення офісних приміщень та інші види діяльності , що
можливо розмістити в офісних приміщеннях, та використання
площ загального користування

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після публікації оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, 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».
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6
ЧЕРНІГІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернігівській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№ Назва органу
Балансоутримувач
реєстровий номер
загальна вартість майна за не- максимально можлиз/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
38716088, Філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», 17024, Чернігівська обл., Нежитлові приміщення
33689922.36.ААААЕВ288 Чернігівська обл., Чернігівський р-н,
1 086,0
1 196 337,58
2 роки 364 дні
362,0 м2 – для виробництва взуття; 554,0 м2 – для побутового обслуговуван1 Міністерство
оборони України Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Довженка, 45а, тел.: (04646) 4-62-96, 4-68-53
будівлі магазину «Лісний»
смт Гончарівське, вул. Танкістів, 13
ня (ремонт взуття); 170,0 м2 – для розміщення складу
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, у п’ятницю – до 16.00 (крім вихідних), РВ
ФДМУ по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

м. КИЇВ
№
з/п

Назва органу управління

1 Міністерство аграрної політики та продовольства України
2 Державне агентство рибного господарства
України
3 Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
4 Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
5 Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
загальна вартість майна за неза- максимально можли(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
00849296, Державне підприємство «Науково-дослідний, виробниНерухоме майно – будівля магазину
м. Київ, вул. Пол- 1 147,6
11 484 900,00
2 роки 11 місяців
00849296.1.БЕШСНП2338
чий агрокомбінат «Пуща-Водиця», вул. Полкова, 57, м. Київ, 04078,
кова, 55
станом на 30.09.2016
тел. (044) 434-94-36
25592421, Державне підприємство «Укрриба», вул. Тургенєвська, 82а, Нерухоме майно – канальна насосна Басейнова споруда 25592421.31.ААЕЖАД086; водовипуск м. Київ, вул. Про- 27 889,5
10 129 378,00
2 роки
м. Київ, 04050, тел. (044) 486-07-91
станція з гідротехнічними споруди 25592421.31.ААЕЖАД106; водоскидна споруда 25592421.31. мислова, 4
станом на 30.09.2016
ААЕЖАД109; канальна насосна станція 25592421.31.ААЕЖАД117; лоток водоскидний 25592421.31.ААЕЖАД122
04653199, Державне підприємство «Державний науково-дослідний та Нерухоме майно – нежиле при04653199.1.ХВЮЯШЖ532
м. Київ, бульв.
116,0
2 137 080,00
2 роки 11 місяців
проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ», 01133, міщення на сьомому поверсі літ. «А»
Лесі Українки, 26
станом на 31.10.2016
м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, тел. (044) 285-08-97
адміністративної будівлі
01388443, Державне підприємство «Проектний інститут «Укрметроту- Нерухоме майно –нежитлове примі01388443.1.ДБЕЦРЕ772
м. Київ,
42,1
716 500,00
2 роки 11 місяців
нельпроект, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21, кімн.1,
щення на третьому поверсі будівлі
вул. Бульварностаном на 30.11.2016
тел. 484-02-63
Кудрявська, 21
04726917, Державне підприємство «Науково-дослідний та проектноНерухоме майно –нежитлове при04726917.1.АААЖЖИ768
м. Київ, вул. С.
66,2
1 083 000,00
2 роки 11 місяців
вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС», міщення на третьому поверсі шестиПетлюри, 15
станом на 31.10.2016
м. Київ, вул. Комінтерну, 15, тел. 244-24-44
поверхової будівлі

мета використання
Розміщення торговельного об’єкта з
продажу продовольчих товарів, крім
товарів підакцизної групи
Здійснення виробничої діяльності у
сфері аквакультури (рибництво)
Розміщення: інтернет-магазину –
36,9 м2; складу – 79,1 м2
Розміщення офісного приміщення
Розміщення офісного приміщення

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому
конверті з надписом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про проведення конкурсів
на право оренди нерухомого державного майна
 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: приміщення № 31 та
№ 32 площею 34,1 м2, приміщення № 3, № 17, № 18 та № 19 площею 59,2 м2,
приміщення № 7 та № 8 площею 65,1 м2 на 1-му поверсі лабораторного корпусу АТБ за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт.
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Орган управління:
Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку на 31.08.2016: приміщення
№ 31 та № 32 площею 34,1 м2 на 1-му поверсі лабораторного корпусу АТБ становить 1 424 270,00 грн (без урахування ПДВ); приміщення № 3, № 17, № 18 та № 19
площею 59,2 м2 на 1-му поверсі лабораторного корпусу АТБ становить 1 312 990,00
грн (без урахування ПДВ); приміщення № 7 та № 8 площею 65,1 м2 на 1-му поверсі
лабораторного корпусу АТБ становить 1 443 850,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: приміщення № 31 та № 32 площею
34,1 м2 на 1-му поверсі лабораторного корпусу АТБ – розміщення офісних приміщень; приміщення № 3, № 17, № 18 та № 19 площею 59,2 м2 на 1-му поверсі
лабораторного корпусу АТБ – розміщення технологічних приміщень; приміщення
№ 7 та № 8 площею 65,1 м2 на 1-му поверсі лабораторного корпусу АТБ – розміщення кімнат відпочинку.
Орендна ставка: приміщення № 31 та № 32 площею 34,1 м2 на 1-му поверсі
лабораторного корпусу АТБ згідно з пунктом 9 додатка 2 до Методики розрахунку
орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786 (із змінами), – 18 %;
приміщення № 3, № 17, № 18 та № 19 площею 59,2 м2 на 1-му поверсі лабораторного корпусу АТБ згідно з пунктом 29 додатка 2 до Методики розрахунку орендної
плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року № 786 (із змінами), – 15 %; приміщення № 7 та № 8 площею 65,1 м2 на 1-му поверсі лабораторного корпусу АТБ
згідно з пунктом 29 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 04 жовтня 1995 року № 786 (із змінами), – 15 %.
Стартова орендна плата (базовий місяць розрахунку – серпень 2016
року): приміщення № 31 та № 32 площею 34,1 м2 на 1-му поверсі лабораторного корпусу АТБ без урахування ПДВ становить 21 364,05 грн; приміщення
№ 3, № 17, № 18 та № 19 площею 59,2 м2 на 1-му поверсі лабораторного
корпусу АТБ без урахування ПДВ становить 16 412,38 грн; приміщення № 7
та № 8 площею 65,1 м2 на 1-му поверсі лабораторного корпусу АТБ без урахування ПДВ становить 18 048,13 грн.
Строк оренди: 1 (один) рік.
Конкурс буде проведено 03.02.2016 об 11.00 за адресою: 01032, м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, реєстрація учасників проходитиме в кімн. 614.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовою.
2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання
договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовнику
оцінки (за наявності підтвердних документів).
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання
договору в розмірі, не меншому ніж потрійна запропонована ним сума місячної
орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
6. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського
кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих
документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на
базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нежитлове приміщення № 249 площею 18,0 м2 та нежитлове приміщення № 273 площею
6,0 м2 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, Аеропорт.
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку на 31.08.2016: нежитлове
приміщення № 249 площею 18,0 м2 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D»
становить 1 324 923,00 грн (без урахування ПДВ); нежитлове приміщення № 273
площею 6,0 м2 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D» становить 517 836,00
грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: нежитлове приміщення № 249 площею
18,0 м2 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D» – розміщення офісного приміщення; нежитлове приміщення № 273 площею 6,0 м2 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D» – розміщення каси з продажу авіаквитків.
Орендна ставка: нежитлове приміщення № 249 площею 18,0 м2 на 2-му поверсі
пасажирського термінала «D» згідно з пунктом 9 додатка 2 до Методики розрахунку
орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786 (зі змінами), – 18 %;
нежитлове приміщення № 273 площею 6,0 м2 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D» згідно з пунктом 29 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати
за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786 (зі змінами), – 15 %.
Стартова орендна плата (базовий місяць розрахунку – серпень 2016
року): нежитлове приміщення № 249 площею 18,0 м2 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D» без урахування ПДВ становить 19 873,85 грн; нежитлове приміщення № 273 площею 6,0 м2 на 2-му поверсі пасажирського
термінала «D» без урахування ПДВ становить 6 472,95 грн.
Строк оренди: 1 (один) рік.
Конкурс буде проведено 03.02.2017 о 14.00 за адресою: 01032, м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, реєстрація учасників розпочнеться о 13.00 в кімн. 614.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовою.
2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання
договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовнику
оцінки (за наявності підтвердних документів).
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання
договору в розмірі, не меншому ніж потрійна запропонована ним сума місячної
орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
6. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
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Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського
кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих
документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на
базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали
(для об’єктів 1 – 2):
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених законодавством умов конкурсу та їх документальне підтвердження, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформація про засоби зв’язку з ним (адреса,
телефон, e-mail);
відомості про претендента:
для юридичних осіб: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідченні нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської та кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичних осіб: копію документа, що посвідчує особу, та належним чином
оформлену довіреність у випадку здійснення функцій представництва; завірену
належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конверті
з надписом «На конкурс» з відбитком печатки претендента. При цьому на конверті
зазначаються: назва, площа та місцезнаходження об’єкта оренди. Приймання документів РВ ФДМУ по Київській області здійснюється за адресою: 01032, м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613, щодня з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00 до
16.45), крім вихідних днів.
Кінцевий термін приймання РВ ФДМУ по Київській області пропозицій від претендентів – 30.01.2017 включно.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі
орендних відносин РВ ФДМУ по Київській області за телефоном (044) 200-25-28.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсів з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди нерухомого державного майна
 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно –
частина нежитлового приміщення на першому поверсі будівлі загальною
площею 2,0 м2 (реєстровий номер майна ЄРОДВ01896702.1.ААААЛБ367) за адресою: м. Київ, вул. Довнар-Запольського, 16, що перебуває на балансі Національної
медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.06.2016 становить 20 112,00 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 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України
«Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – червень 2016 р. становить
150,84 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення торговельного
автомата, що відпускає продовольчі товари (орендна ставка – 9 %); 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 – 1 рік; 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. у
разі відмови від укладення або непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі
подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні
50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу.
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 50 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.40 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно –
нежитлове приміщення загальною площею 11,5 м2 за адресою: м. Київ,
вул. Немировича-Данченка, 2, що перебуває на балансі Київського Національного
університету технологій та дизайну.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.08.2016 становить 172 400,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і
науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – серпень 2016 р. становить
886,99 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення ксерокопіювальної техніки на площі 3,0 м2 (орендна ставка – 7%), розміщення торговельного об’єкта з продажу канцтоварів, що призначається для навчальних закладів, на
площі 7,5 м2 (орендна ставка – 6 %), розміщення суб’єкта господарювання, що

надає побутові послуги населенню (фото на документи), на площі 1,0 м2 (орендна
ставка – 5 %); 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; у разі відмови від
укладення або непідписання у встановлений термін договору оренди державного
нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної
плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного
бюджету та 50 % балансоутримувачу.
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 20 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 16.00 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 3. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно –
частина нежитлового приміщення загальною площею 7,34 м2 на цокольному поверсі (р/н 04837462.1.АААДЕЕ692), що перебуває на балансі Національної
академії статистики, обліку та аудиту, за адресою: м. Київ, вул. Підгірна, 1.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.08.2016 становить 91 790,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Державна служба статистики України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – серпень 2016 р. становить
535,44 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів
(орендна ставка – 7 %); 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; у разі відмови від укладення або непідписання у встановлений термін
договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує
штраф у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у
співвідношенні 70 % до державного бюджету та 30 % балансоутримувачу. 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 50 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 16.00 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн.102).
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали (для
об’єктів 1– 3):
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
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підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032,
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву, в конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (для фізичних осіб за наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа,
балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати
за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних
пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
із застосуванням принципу аукціону на право оренди
нерухомого державного майна, що відбувся 10.01.2017
За результатами конкурсу на право оренди нерухомого державного майна,
а саме: частини нежитлового приміщення загальною площею 6,0 м2 на першому
поверсі будівлі «Б-3» – новий аеровокзал (реєстровий № 33073442.1.БИКУГЧ487)
за адресою: м. Львів, вул.Любінська,168, що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького», конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору оренди з переможцем конкурсу – СПД ФО
Максим’як Наталією Іванівною.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого державного майна
За результатами конкурсу на право оренди нерухомого державного майна –
вбудованих нежитлових приміщень котельні загальною площею 189,02 м2 за адресою: Львівська обл., Золочівський р-н, с. Червоне, вул. Львівська, 17а, що перебуває
на балансі Державного професійно-технічного навчального закладу «Червоненське
вище професійне училище», конкурсною комісією прийнято рішення про укладення
договору оренди з ТОВ «БРОДИ ЕКО-ТЕПЛОБУД-ІНВЕСТ».

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
Конкурсна комісія на право оренди нерухомого державного майна ухвалила рішення про укладення договору оренди з ТОВ «Комтеплоенерго» договору оренди на державне нерухоме майно – нежитлові приміщення загальною площею 378,8 м2 в одноповерховій будівлі котельні за адресою: Сумська
обл., смт Недригайлів, вул. Шмідта, 28, що перебуває на балансі Державного
професійно-технічного навчального закладу «Недригайлівське вище професійне училище».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсу на право
оренди державного майна, що відбувся 11.01.2017
За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення про укладення РВ ФДМУ по Черкаській області договору оренди нерухомого державного
майна – приміщення на першому поверсі чотириповерхової адмінбудівлі площею
21,4 м2 за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, що обліковується на балансі державного підприємства «Черкаський державний науково-дослідний інститут
техніко-економічної інформації в хімічній промисловості», з фізичною особою –
підприємцем Просяник І. П.

фдму повідомляє
ІНФОРМАЦІЯ
про роботу Фонду державного майна України та хід виконання
Державної програми приватизації у грудні 2016 року

Фонд державного майна України (далі – Фонд) протягом звітного періоду
здійснював виконання поставлених перед ним завдань, реалізацію функцій з
управління об’єктами державної власності, створення умов для проведення прозорої приватизації та вживав відповідних заходів для успішного продажу в 2016
році визначених Урядом об’єктів.
1. Результати приватизації державного майна.
У сфері приватизації Фонд здійснював заходи, спрямовані на виконання планового завдання з надходження коштів від приватизації, встановленого Законом
України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» у розмірі 17,1 млрд грн, а
також удосконалення законодавства з питань приватизації, забезпечення відкритості, прозорості та ефективності приватизаційних процесів.
Так, з метою проведення реформ у сфері приватизації Фондом за власною
ініціативою підготовлено проекти законів України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо спрощення процесу приватизації)» та «Про
внесення змін до статті 15 Бюджетного кодексу України (щодо фінансування
спеціального фонду)». На сьогодні Фондом опрацьовуються отримані висновки
до проектів законів та пропозиції від заінтересованих органів виконавчої влади
з метою доопрацювання редакцій проектів.
У рамках реформування державного сектору економіки з урахуванням Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом
(пункт 34) відповідно до доручень Кабінету Міністрів України Фондом підготовлено проекти законів України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо списання безнадійного податкового боргу державних підприємств)»
та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення
порядку ліквідації державних підприємств)», які направлено на розгляд Кабінету
Міністрів України. З метою визначення переліку державних підприємств, які підлягатимуть ліквідації відповідно до законопроектів, та обсягів їх заборгованості
Фондом проведено Міжвідомчі узгоджувальні наради. Дорученням Уряду уповноваженим органам управління об’єктами державної власності встановлено завдання надати Фонду інформацію щодо наявності активів та зобов’язань у державних
підприємств. Отриману інформацію разом із зазначеними законопроектами повторно направлено на розгляд Кабінету Міністрів України.
Відповідно до статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України»,
Закону України «Про приватизацію державного майна» та постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 року № 588 «Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 року № 271» (далі – постанова № 588)
наказом Фонду від 05 жовтня 2016 року № 1832 (зі змінами) затверджено перелік
об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2016 році.

Відповідно до постанови № 588 уповноважені органи управління об’єктами
державної власності повинні передати Фонду 158 підприємств для приватизації,
проте протягом січня – грудня 2016 року передано лише 15 підприємств.
З метою забезпечення продажу державних пакетів акцій ВАТ «Оріана», ПАТ
«Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», ПАТ «Турбоатом», ПАТ по газопостачанню та газифікації «Коростишівгаз», ВАТ «Оснастка», ВАТ «Автоливмаш»,
ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач», ПАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш»,
ВАТ «Тернопільобленерго», ВАТ «Запоріжжяобленерго», ПАТ «Хмельницькобленерго», АК «Харківобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго», ПАТ «Миколаївобленерго», ПАТ «Донбасенерго», ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «ДТЕК Західенерго»,
ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», ПАТ «Київенерго», ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»,
ПАТ «Центренерго», ПАТ «Одеська ТЕЦ», ПАТ «Херсонська ТЕЦ», ПАТ «Одесаобленерго», ПАТ «Миколаївська ТЕЦ», ПАТ «Одеський припортовий завод», ПАТ
«Сумихімпром», ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» Кабінетом Міністрів України прийнято підготовлене Фондом розпорядження від 28
грудня 2016 року № 1057-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету
Міністрів України з питань приватизації».
Для залучення широкого кола інвесторів до приватизації українських компаній Фондом на засадах прозорості, публічності та відкритості проводиться інформаційна компанія щодо об’єктів, які пропонуються до продажу. Презентаційна
інформація про потенційні об’єкти приватизації оприлюднюється та регулярно
оновлюється на офіційному веб-сайті Фонду. На сьогодні на сайті Фонду оприлюднено інформацію щодо 989 об’єктів груп А, Д, Ж та 174 об’єктів груп В, Г, Е.
Інформаційні оголошення постійно розміщуються на офіційному веб-сайті Фонду
та в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, зокрема двічі
на тиждень у газеті «Відомості приватизації».
Протягом грудня 2016 року Фондом оголошено 1 конкурс з продажу пакета
акцій ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» розміром 96,129 % та початковою
вартістю 120,00 млн грн. Протягом звітного періоду договори купівлі-продажу
пакетів акцій не укладалися.
На фондових біржах протягом грудня 2016 року Фондом запропоновано до продажу 11 пакетів акцій номінальною вартістю 86,879 млн грн, які не було продано.
Протягом звітного періоду органами приватизації змінено форму власності
19 об’єктів державної власності, з яких 13 об’єктів групи А, 6 об’єктів групи Д та
за угодами з органами місцевого самоврядування змінено форму власності 137
об’єктів комунальної власності, з яких 135 об’єктів групи А, 1 об’єкт групи Д та
1 об’єкт групи Ж.
За оперативними даними, станом на 31 грудня 2016 року від приватизації державного майна перераховано до загального фонду державного бюджету 188,919
млн грн, у тому числі протягом звітного місяця – 105,358 млн грн.

Реєстр
юридичних осіб, які уклали з Фондом державного майна України договір про організацію
продажу майна, що перебуває у державній власності, за період 08.07.2016 – 20.12.2016
Код
ЄДРПОУ

Повна назва юридичної особи

Фактичне місцезнаходження юридичної особи

Керівник

21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 91, оф. 25,
тел. (0432) 69-24-57, 56-25-53

Могозіна Оксана Леонідівна

Дата укладання
Номер
(переукладання)
договору
договору
272

Підготовлено Управлінням
економічного аналізу ФДМУ

Продовження таблиці

Вінницька область
35373895 ТОВ «ВІНЕКС»

2. Регулювання оціночної діяльності.
Підготовлений Фондом разом із саморегулівними організаціями оцінювачів
проект Закону України «Про внесення змін до законодавства про оцінку майна та
професійну оціночну діяльність в Україні», який передбачає нові підходи до регулювання та здійснення оціночної діяльності і викладає Закон України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» в новій редакції,
направлено на розгляд Кабінету Міністрів України. Секретаріатом Кабінету Міністрів
України зазначений законопроект повернено Фонду на доопрацювання.
Законопроект дасть змогу посилити дерегуляцію у сфері оціночної діяльності,
забезпечити належну якість оціночних послуг, посилити роль саморегулівних організацій оцінювачів, а також визначити правові засади для запобігання корупції
у сфері оцінки майна та професійної оціночної діяльності.
3. Корпоративне управління.
У сфері корпоративного управління Фонд станом на 31 грудня 2016 року
здійснює управління корпоративними правами держави у 341 господарському
товаристві, з яких 128 господарських товариств мають у статутному капіталі державну частку понад 50 % (контрольний пакет), у тому числі 27 – державну частку
100 %, що становить 37 % загальної кількості господарських товариств, які перебувають у сфері управління Фонду.
Станом на 01 січня 2016 року господарськими товариствами, що перебувають у сфері управління Фонду, прийнято рішення про нарахування за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році дивідендів на корпоративні
права держави в розмірі 15,645 млн грн. До Державного бюджету України перераховано 20,468 млн грн та пеню за несвоєчасно сплачені дивіденди в розмірі
382,111 тис. грн.
Крім того, станом на 31 грудня 2016 року господарські товариства, в яких
з незалежних від Фонду причин до 01 травня 2016 року не проведено чергових
загальних зборів акціонерів, до виключної компетенції яких віднесено питання
розподілу прибутку товариства та затвердження розміру річних дивідендів (відповідно до абзацу восьмого частини п’ятої статті 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності»), сплатили до державного бюджету частину
чистого прибутку в розмірі 1,229 млрд грн.
4. Оренда державного майна.
Системна та комплексна робота Фонду у сфері орендних відносин дала змогу
забезпечити виконання орендарями умов договорів оренди державного майна,
загальна кількість яких на 31 грудня 2016 року становить 19 162. За оперативними
даними, державними органами приватизації станом на 31 грудня 2016 року забезпечено надходження коштів до державного бюджету від оренди державного
майна в сумі 1,028 млрд грн, у тому числі у грудні 2016 року – 89,302 млн грн, при
встановленому річному плановому завданні 615,00 млн грн.

Код
ЄДРПОУ

Повна назва юридичної особи

Фактичне місцезнаходження юридичної особи

Керівник

Рівненська область
23302583 Рівненська товарна біржа

33028, м. Рівне, вул. Драгоманова, 27, тел. (0362)
62-05-24, 62-05-88

Бачинський Андрій Ростиславович

431

28.10.16

24633715 Товарна біржа «Тернопільська агропромислова біржа»

46001, м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 14/305, Коровкін Олександр Микотел. (0352) 52-52-75, 52-42-98
лайович

269/1

25.07.16

30761636 Товариство з обмеженою відповідальніс- 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 126/1, офіс 17, Малюк Володимир Євгенович
тю «Професіонал»
тел. (050) 532-01-85

282

29.07.16

14078715 Товарна біржа «УРТБ»

61145, м. Харків, вул. Шатилова дача, 4, оф. 110,
тел. (057)757-07-63, 757-07-62

Карпович Сергій Дмитрович

337

01.09.16

24660868 Універсальна товарна біржа «Актив»

61001, м. Харків, вул. Чигирина Юлія, 5, тел. (057)
728-57-53, 728-57-27

Ткаченко Олександр Іванович

415

19.10.16

Шолох Світлана Володимирівна

299

12.08.16

Дембицький Володимир
Дмитрович

353

15.09.15

33133658 Товариство з обмеженою відповідальніс- 20300, м. Умань, вул. Горького, 14, тел. (04744)
тю «Уманський центр оцінювачів»
4-08-60

Борейко Ганна Карлівна

442

04.11.16

Швець Леонід Миколайович

265

20.07.16

317

26.08.16

Мацьоцька Галина Дмитрівна

336

01.09.16

Любімов Володимир Миколайович

396

29.09.16

Тернопільська область

27.07.16

34272422 Товарна біржа «Подільський контракт»

21050, м. Вінніця, вул. Миколи Оводова, 51, корп. 1, Соя Андрій Сергійович
тел. (0432) 65-50-40

308

22.08.16

13298478 Товарна біржа «Вінницька товарна універсальна біржа»

21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 23,
тел. (0432) 52-03-15, 52-45-54

340

05.09.16

35281862 Товарна біржа «Європейська»

51925, м. Кам’янське, вул. Арсенічева, 64, тел. (067) Гончаренко Вадим Анато976-71-22
лійович

481

25.11.16

25957609 Правобережна товарна біржа

51931, м. Кам’янське, просп. Леніна 35с, тел. (056) Поляков Ігор Геннадійович
953-11-24

485

25.11.16

30010264 Товарна біржа «Альянс»

49051, м. Дніпро, вул. Б. Хмельницького, 16,
тел. (056) 794-60-51

Сілін Руслан Сергійович

507

08.12.16

38933898 Приватне підприємство «Регіональний
центр оцінки і майна»

10008, м. Житомир, вул.1 Травня, 49, к. 2,
тел. (0412) 43-00-40

Комісарчук Олег Володимирович

406

07.10.16

30736919 Житомирська товарна агропромислова біржа

10001, м. Житомир, просп. Незалежності, 91/1,
тел. (0412) 41-33-11, 36-13-09, 79-58-01

Іванченко Ярослав Станіславович

416

21.10.16

22073488 Товариство з обмеженою відповідальніс- 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Берегів- Кобака Георгій Андрійович
тю «Бізнес-Консалтинг»
ська, 17/4, тел. (03131)2-23-43

400

30.09.16

38682651 Приватне підприємство «Фірма «РОД»

40086649 Приватне підприємство «Синтез-Плюс»

88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, к. 406,
тел. (095) 716-92-80, (097) 470-35-22

Цьока Вікторія Василівна

483

25.11.16

37715151 Товариство з обмеженою відповідальніс- 18002, м. Черкаси, вул. Святотроїцька (Кірова), 52/2, Колеснік Людмила Йосипівна
тю «Землеустрій та Оцінка»
тел. (0472) 32-04-13

36864000 Товарна біржа «Закарпатська товарноземельна біржа»

38000, м. Ужгород, вул. Гойди, 10, тел. (050)
432-72-52

Гайхел Іван Іванович

536

19.12.16

Ропотілов Віталій Васольович

Дата укладання
Номер
(переукладання)
договору
договору

Харківська область

Дніпропетровська область

Херсонська область
35869977 Товарна біржа «Херсонська універсальна 73034, м. Херсон, вул. Перекопська, 153, кв. 48,
товарна біржа»«
тел. (0552) 33-56-46

Хмельницька область

Житомирська область

Закарпатська область

14145506 Хмельницька обласна товарна біржа

Черкаська область

30654056 Товариство з обмеженою відповідальніс- 71112, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Гостин- Зотов Леонід Андрійович
тю «НЕКОС+»
на, 28, тел. (06153) 4-50-87

19500, Черкаська обл., м. Городище, вул. Миру,
114, тел. (04734) 2-02-48

Чернівецька область
32137611 Мале приватне підприємство «Інтердизайн»

Запорізька область

29001 м. Хмельницький, вул. Свободи, 36, оф. 25,
тел. (0382) 65-42-45

58013, м. Чернівці, вул. Комарова, 31, к. 28,
тел. (0372) 516-818, (050) 672-67-97

319

29.08.16

36294186 Товарна біржа «Буковинська універсаль- 58029, м. Чернівці, вул. Небесної сотні, 20,
на біржа»
тел. (03722) 3-43-46, 3-72-50
Чернігівська область

Івано-Франківська область
13664227 Прикарпатська регіональна товарна
біржа

78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Ва- Шевчук Ігор Павлович
гилевича, 1, тел. (03433) 2-19-61, 5-52-28

269

25.07.16

31275682 Приватне підприємство «Аксіома»

14005, м. Чернігів, просп. Миру, 53, оф. 550, тел.
(0462) 65-20-76

Ларченко Лариса Борисівна

302

19.08.16

31656172 Корпорація «Західний аукціонноконсалтінговий центр»

78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия,
Лазор Ігор Богданович
просп. Відродження, 3, тел. 03433-2-19-61, 5-52-28

280

29.07.16

33111200 Приватне підприємство «ДЕСНАЕКСПЕРТ-М»

14017, м. Чернігів, просп. Перемоги, 14, кв. 53,
тел. (0462) 64-00-84

Молот Геннадій Миколайович

398

30.09.16

511

12.12.16

35141681 Товарна біржа «КМФБ»

03150, м. Київ, вул. Димитрова, 5б тел. (044)
383-61-03

Ільченко Сергій Миколайович

263

20.07.16

37027819 Товарна біржа «Українська енергетична
біржа»

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 44а, тел. (044)
591-11-77

Коваленко Олександр Анатолійович

264

20.07.16

35252391 Товарна біржа «Перша Універсальна
Біржа «Україна»

03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86д,
тел. (044) 362-64-53

Будюк Юрій Григорович

268

25.07.16

м. Київ

Київська область
34896182 Товариство з обмеженою відповідальніс- 08600, м. Васильків, вул. 1 Травня, 12, тел. (094)
тю «КЕПІТАЛ ПРАЙС»
905-51-89

Руденко Ольга Олексіївна

Кіровоградська область
32892500 Приватне підприємство «Експертне
агентство»

25015, м. Кіровоград, просп. Комуністичний, 22/12, Ярюхіна Зоя Дмитрівна
тел. (0522) 32-11-34

270

25.07.16

2944863 Кіровоградська регіональна торговопромислова палата

25022, м. Кіровоград, вул. Преображенська, 79а,
тел. (0522) 35-18-56

298

12.08.16

34532715 Товарна біржа «Українська міжрегіональ- 04070, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а, тел. (044)
на спеціалізована»
337-23-61, 337-23-62

Широких Роман Володимирович

320

29.08.16

34548259 Товарна біржа «Кіровоградська універсальна товарна біржа»

25002, м. Кропивницький, вул. Івана Похитонова, 4, Ткачук Рустам Анатолійович
тел. (0522) 32-30-06

486

25.11.16

32965615 Товарна біржа «Донецька універсальна
товарна біржа»

01001, м. Київ, вул. Пушкинська, 11а/9, тел. (050)
474-14-72

Яковлєв Олександр Іванович

321

29.08.16

40725814 Товарна біржа «Український капітал»

399

30.09.16

79026, м. Львів, вул. Академіка Лазаренка, 2,
тел. (032) 295-62-01

Цегельник Тетяна Анатоліївна

307

22.08.16

01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 9, літ «Б»,
тел. (044) 235-14-65

Гунявой Віктор Сергійович

35621343 Товарна біржа «Українська міжрегіональна»

28.10.16

25.11.16

03055, м. Київ, пров. Тбіліський, 4/10, тел. (050)
470-91-75

432

484

31402754 Товарна біржа «Міжрегіональна українська біржа»

Зімін Сергій Леонардович

Сімчук Олександр Миколайович

23397632 Міжнаціональна Універсальна ТоварноСировинна Біржа «Епсілон»

04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 21а, тел. (044)
223-42-49

Щербін Михайло Сергійович

438

02.11.16

Саєнко Ірина Анатоліївна

Львівська область

20810095 Приватне підприємство «Фірма «СОМГІЗ» 79012, м. Львів, вул. Сахарова, 46б, тел. (032)
244-30-91
Миколаївська область

03.11.16

54001, м. Миколаїв, вул. Садова, 3в, тел. (0512)
36-82-76, 46-45-61

Караман Ігор Іванович

354

16.09.15

02660, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, тел. (044) Машкін Євген Олексійович
20064284 Публічне акціонерне товариство Державна акціонерна компанія «Національна 541-15-74
мережа аукціонних центрів»

440

30333858 Універсальна біржа «Південь»

24056962 Чорноморська товарна біржа агропромислового комплексу

54017, м. Миколаїв, вул. Московська, 54а,
тел. (0512) 473-073

Ярмолич Лідія Костянтинівна

435

31.10.16

31815954 Українська міжрегіональна товарна біржа 03049, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 10, кв. 3,
«Відродження»
тел. (067) 830-30-79

Лісовіченко Євген Олександрович

472

23.11.16

39205429 Товарна біржа «ПОЛОНЕКС»

01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33б,
пов. 3, тел. (044) 223-40-27

Касьян Мирослав Валерійович

510

12.12.16

23813929 Приватне підприємство «Нерухомість»

36022, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 82,
тел. (0532) 68-98-05, 57-06-50

Пипоть Юлія Петрівна

339

01.09.16

39973528 Товарна біржа «Дочірнє товариство
«КАПІТАЛ-ІСТ»

04073, м. Київ, просп. Степана Бандери, 6, офіс 405, Дейнека Микола Іванович
тел. (044) 464-94-39

512

12.12.16

25158707 Українська універсальна біржа

36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532)
56-00-37

Власенко Олексій Валерійович

417

21.10.16

36687993 Товарна біржа «Українські контракти»

02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, тел. (044) Петросюк Неля Василівна
566-54-32, (067) 948-81-17

408

10.10.16

36680914 Приватне підприємство «Імако»

36003, м. Полтава, вул. Червоноармійська, 3, к. 505, Макаричев Ігор Олексійович
тел. (0532) 50-04-15

467

21.11.16

2030198 Товарна біржа «Київська універсальна біржа»

01103, м. Київ-103, Залізничне шосе, 57, тел. (044) Лапушен Костянтин Анато285-11-29
лійович

413

18.10.16

22523052 Приватне науково-виробниче підприємство «АВІСТА»

36015, м. Полтава, вул. Старокотелевська, 12,
Прібік Олег Миколайович
тел. (0532) 57-29-00, (050) 305-81-81, (0800)505-818

521

14.12.16

34544317 Товарна біржа «Укрресурс»

01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 33б, оф. 27,
тел. (044) 592-52-65

482

25.11.16

Полтавська область
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КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Продовження. Початок рубрики на стор. 4 – 5

Запорізька область
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Запорізькій області в інформації про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єктів оренди, опублікованій в газеті «Відомості
приватизації» № 3 (1023) від 16.01.2017 на стор. 5, вносяться такі зміни: «Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення
та контролю виконавської дисципліни Регіонального відділення ФДМУ по
Запорізькій області (каб. № 10) до 15.00 03.02.2017 (включно). Конкурс
відбудеться у РВ ФДМУ по Запорізькій області 09.02.2017 о 10.00, у каб.
№ 35 за адресою: 69001 м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50.»

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки майна, що відбувся 13.10.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано ПП «Експерт-Сервіс-Консалт» по об’єкту: об’єкт
незавершеного будівництва – дільнична лікарня разом із земельною ділянкою, що
перебуває на балансі ПАТ «Фірма «Житомирінвест», за адресою: Житомирська
обл., Андрушівський р-н, с. Івниця, вул. Садова, 33 (вартість виконання – 10 000,00
грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою на аукціоні.
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 12.10.2016
Суб’єкта оціночної діяльності – Тарнопольського Анатолія Пилиповича визнано переможцем з конкурсного відбору для проведення незалежних оцінок таких
об’єктів оренди: 1) приміщення загальною площею 10,9 м2 (№ 11 згідно з експлікацією) на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Івано-Франківського філіалу державного підприємства «Державний науководослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІ ПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»,
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 29, вартість надання послуг з
оцінки – 950,00 грн, строк надання послуг – 4 дні, мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору
оренди; 2) частина приміщення заводоуправління загальною площею 66,3 м2 та
естакади площею 1 960,0 м2, що обліковується на балансі державного підприємства «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод», за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Хриплинська, 11, вартість надання послуг з оцінки – 1 450,00 грн,
строк надання послуг – 4 дні, мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 17.10.2016
Частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на третьому поверсі будівлі
під літ. «Б-3» нового аеровокзалу, м. Львів, вул. Любінська, 168, мета проведення
оцінки – укладення договору оренди, переможець – суб’єкт оціночної діяльності –
ТзОВ «Гал-Світ», термін виконання робіт – 2 к/д, вартість робіт – 1 420,00 грн
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 21.09.2016
1. ТОВ «Експертне Агентство «УКРКОНСАЛТ», керівник – Саганович А. І. Назва
об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на другому поверсі адміністративно-побутової
будівлі загальною площею 27,60 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Іллічівський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди, 4200 грн, 5 календарних днів.
2. ПП «АРКАДА ЮГ», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень нежитлової одноповерхової адмінбудівлі (107,4 м2) та частина
приміщень нежитлової одноповерхової будівлі гаража (34,9 м2) загальною площею 142,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: УДКСУ в Ізмаїльському р-ні. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, просп.
Суворова, 28. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди, 4750 грн,5
календарних днів.
3. ТОВ «Експертне Агентство «УКРКОНСАЛТ», керівник – Саганович А. І. Назва
об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху (блок А-1) загальною площею
76,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний медичний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Тіниста, 8. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди, 3250 грн, 5 календарних днів.
4. ТОВ Оціночна фірма «ІНЮГ-ЕКСПЕРТИЗА», керівник – Мрихіна І. В. Назва
об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 9-поверхової будівлі виробничого корпусу
інституту загальною площею 50,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державний регіональний проектно-вишукувальний інститут «Укрпівдендіпровогосп». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гайдара, 13. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди, 3800 грн, 5 календарнх днів.
5. ТОВ Оціночна фірма «ІНЮГ-ЕКСПЕРТИЗА», керівник – Мрихіна І. В. Назва
об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 9-поверхової будівлі виробничого корпусу
інституту загальною площею 48,23 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державний регіональний проектно-вишукувальний інститут «Укрпівдендіпровогосп». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гайдара, 13. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди, 3800 грн, 5 календарнх днів.
6. ПП «АРКАДА ЮГ», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 2-му поверсі адмінбудинку загальною площею 34,9 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління Державної
фіскальної служби в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська
обл., смт Овідіополь, вул. Т. Шевченка, 214. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди, 3450 грн, 5 календарних днів.
7. ТОВ Оціночна фірма «ІНЮГ-ЕКСПЕРТИЗА», керівник – Мрихіна І. В. Назва
об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 4-го поверху будівлі інституту загальною
площею 32,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний
регіональний проектно-вишукувальний інститут «Укрпівдендіпровогосп». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гайдара, 13. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди, 3600 грн, 5 календарних днів.
8. ТОВ «Експертне Агентство «УКРКОНСАЛТ», керівник – Саганович А. І. Назва
об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому поверсі адміністративнопобутової будівлі загальною площею 13,1 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП «Іллічівський морський торговельний порт». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди, 4200, 5 календарних днів.
9. ТОВ «ВЕРДИКТ ЕКСПЕРТИЗА», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки:
будівля АЗС 2-го вантажного р-ну загальною площею 24,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Ренійський морський торговельний порт».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Дунайська, 188, м. Рені, Одеська обл. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди, 4150 грн, 5 календарних днів.
10. ТОВ Оціночна фірма «ІНЮГ-ЕКСПЕРТИЗА», керівник – Мрихіна І. В. Назва
об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 4-поверхової будівлі виробничого корпусу
інституту загальною площею 22,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державний регіональний проектно-вишукувальний інститут «Укрпівдендіпровогосп». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гайдара, 13. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди, 3400 грн, 5 календарних днів.
11. ТОВ «ВЕРДИКТ ЕКСПЕРТИЗА», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки:
нежитлові приміщення першого поверху адміністративної будівлі № 4 «Клуб портовиків» загальною площею 14,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія ДП «Адміністрація морских портів України». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, Ланжеронівський узвіз, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди, 3750 грн, 5 календарних днів.
12. ТОВ Оціночна фірма «ІНЮГ-ЕКСПЕРТИЗА», керівник – Мрихіна І. В. Назва
об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 4-му поверсі будівлі інституту загальною
площею 11,59 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний
регіональний проектно-вишукувальний інститут «Укрпівдендіпровогосп». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гайдара, 13. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкту для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди, 3200 грн, 5 календарних днів.
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13. ТОВ «ВЕРДИКТ ЕКСПЕРТИЗА», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки:
частини площ (по 2,0 м2): на 1-му поверсі у будівлі битовок Деволанівська, на 1-му
поверсі у будівлі управління порту № 4, 2 частини приміщення у блоку службовопобутових приміщень, частина приміщення на 1-му поверсі у будівлі Будівля заводуправління загальною площею 10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «ОМТП». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/2,
Митна площа, 1/3, Митна площа, 1/4, вул. М. Гефта, 3. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди, 4450 грн, 5 календарних днів.
14. ПП «АРКАДА ЮГ», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: частина
коридору другого поверху навчального корпусу № 1 загальною площею 4,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових
технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вуд. Дворянська, 1/3. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди, 3050 грн, 5 календарних днів.
15. ФОП Лемза І. В. Назва об’єкта оцінки: частина фойє гуртожитку № 4 загальною площею 3,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський
національний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Довженка, 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди, 3000
грн, 5 календарних днів.
16. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. Назва
об’єкта оцінки: нежитлове приміщення будівлі службово-побутових приміщень загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «МТП
«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, 3550 грн, 5 календарних днів.
17. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. Назва об’єкта оцінки: частина гравійного покриття загальною площею 6,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 1. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди, 3050 грн, 5 календарних днів.
18. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В.В. Назва
об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення другого поверху 4-поверхового будинку гуртожитку № 2 загальною площею 2,5 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 71а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди, 2950 грн, 5 календарних днів.
19. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В.В. Назва
об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення другого поверху 5-поверхового
будинку гуртожитку № 3 загальною площею 2,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Новосельського, 68а. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди, 2950 грн, 5 календарних днів.
20. ТОВ «ВЕРДИКТ ЕКСПЕРТИЗА», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки:
частина приміщення у холі гуртожитку загальною площею 2,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Одеський коледж транспортних технологій». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Степова, 2/4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди, 3150 грн, 5 календарних днів.
21. ТОВ «ВЕРДИКТ ЕКСПЕРТИЗА», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки: «Покриття доріг» (інв. № 10300041) загальною площею 27,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська митниця ДФС. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Рені, Дорога Дружби, 20. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди, 4550 грн,5 календарних днів.
22. ТОВ «ВЕРДИКТ ЕКСПЕРТИЗА», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки:
нежитлове приміщення загальною площею 12,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська митниця ДФС. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська
обл., Роздільнянський р-н, с. Кучурган, Пункт пропуску «Кучурган-Первомайськ». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди, 4450 грн, 5 календарних днів.
23. ТОВ «ВЕРДИКТ ЕКСПЕРТИЗА», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки:
приміщення «Вагон домик» (інв. № 10332187) загальною площею 27,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська митниця ДФС. Місцезнаходження об’єкта оцінки: с. Староказаче Білгород-Дністровського р-ну Одеської обл., на
автошляху Р-72 «Контрольно-пропускний пункт «Староказаче». Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди, 4600 грн, 5 календарних днів.
24. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В.
Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина приміщення на 1-му поверсі адмінбудівлі 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, 3550 грн, 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбулися 06.10.2016
Переможцями конкурсу визнано:
юридичну особу – ПП «Нерухомість» на проведення оцінки державного майна:
нежитлового вбудованого приміщення площею 326,2 м2 за адресою: вул. Небесної Сотні, 106, м. Полтава, що обліковується на балансі ПАТ «Полтаваобленерго». Вартість виконаних робіт – 820,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5
календарних днів;
нежитлового приміщення площею 22,9 м2 за адресою: вул. Незалежності, 20,
с. Опішня, Зіньківський р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі Зіньківського РВ УМВС України в Полтавській області. Вартість виконаних робіт – 1150,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення площею 32,8 м2 за адресою: вул. Незалежності, 120,
смт Машівка, Полтавська обл., що обліковується на балансі ПД УДППЗ «Укрпошта». Вартість виконаних робіт – 950,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5
календарних днів.
фізичну особу – підприємця Старікова Олександра Вікторовича на проведення
оцінки державного майна:
адміністративного приміщення площею 179,6 м2 за адресою: вул. Гоголя, 126/1,
м. Миргород, Полтавська обл., що обліковується на балансі Державної фінансової
інспекції в Полтавській області. Вартість виконаних робіт – 1012,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення площею 71,2 м2 за адресою: вул. Монастирська, 7, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавського національного
педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Вартість виконаних робіт – 923,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбулися 13.10.2016
Переможцями конкурсу визнано:
юридичну особу – ПП «Науково-консультаційний Експоцентр» на проведення
оцінки державного майна:
частини нежитлового приміщення гаража площею 43,4 м2 за адресою: вул. Сапіго, 1, м. Полтава, що обліковується на балансі ДП «Полтавадіпром’ясомолпром».
Вартість виконаних робіт – 998,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
фізичну особу – підприємця Старікова Олександра Вікторовича на проведення
оцінки державного майна:
частини нежитлового приміщення на 1-му поверсі морфологічного корпусу
площею 10,53 м2 за адресою: вул. Шевченка, 23, м. Полтава, що обліковується на
балансі ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Вартість виконаних
робіт – 880,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини вбудованого приміщення площею 11,0 м2 за адресою: вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавської Державної
аграрної академії. Вартість виконаних робіт – 880,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів;
частини коридору першого поверху навчального корпусу № 1 площею 5,0 м2
за адресою: вул. Г. Сковороди, 18, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавської Державної аграрної академії. Вартість виконаних робіт – 880,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
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 18.10.2016
1. Об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – спальний корпус профілакторію
з готелем на 43 місця площею забудови 0,094 га за адресою: м. Херсон, вул. Миру
без земельної ділянки. Переможець конкурсу – ПП «Експерт-Центр». Мета прове-
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дення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для приватизації шляхом
продажу на аукціоні. Вартість робіт – 5600 грн. Строк виконання робіт – 10 днів.
2. Об’єкт: автомобіль ВАЗ 210930, реєстраційцний номер ВТ 5315 АР, 2004
року випуску, що перебуває на балансі Відділу Держгеокадастру у Скадовсьському районі Херсонської області. Переможець конкурсу – ПП «Собрі». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для відчуження в порядку, встановленому чинним законодавством. Вартість робіт – 1700 грн. Строк
виконання робіт – 5 днів.
3. Об’єкт: автомобіль Geely JL7162, реєстраційцний номер ВТ 4813 АМ, 2008
року випуску, що перебуває на балансі Відділу Держгеокадастру у Новотроїцькому районі Херсонської області. Переможець конкурсу – ПП «Собрі». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для відчуження в порядку, встановленому чинним законодавством. Вартість робіт – 1700 грн. Строк
виконання робіт – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки, що відбувся 17.10.016
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – нежитлова будівля загальною площею 375,5 м2, що обліковується на балансі
Управління ДАІ УМВСУ в Хмельницькій області, за адресою: Хмельницька обл.,
смт Війтівці, вул. Радянська, 10г, визнано ПП «Роялті Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 1 846,81 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5
календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди –
частина асфальтованої площадки автомобільного парку площею 240,0 м2, що обліковується на балансі Регіонального центру спеціального контролю, за адресою:
Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с. Ластівці, вул.Перемоги, визнано
ТОВ «Поділля-Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 1700 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди –
приміщення будівлі № 37/37 (бокси № 8, 9) загальною площею 106,4 м2, що обліковується на балансі Регіонального центру спеціального контролю, за адресою:
Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с. Ластівці, вул. Перемоги, визнано
ТОВ «Поділля-Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 1700 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди –
приміщення площею 19,5 м2. (у т. ч. площа загального використання – 6,1 м2) на
шостому поверсі інженерно-лабораторного корпусу, що обліковується на балансі ДП «Хмельницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»,
за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, визнано ТОВ «ПоділляЕксперт». Вартість виконання робіт з оцінки – 1650 грн (без урахування ПДВ), строк
виконання робіт – 5 календарних днів.
5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди –
приміщення площею 100,3 м2 (у т. ч. площа загального використання – 25,4 м2)
інженерно-лабораторного корпусу, що обліковується на балансі ДП «Хмельницький
науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, визнано ТОВ «Поділля-Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 1650 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5
календарних днів.
6. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди –
приміщення загальною площею 196,3 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій
області, за адресою: Хмельницька обл., м. Славута, вул. Соборності, 31, визнано
ПП «Гудвіл». Вартість виконання робіт з оцінки – 1700 грн (без урахування ПДВ),
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 13.10.2016
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: приміщення на першому поверсі чотириповерхової
адмінбудівлі площею 21,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут
техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Благодійна організація «РУСЛА-УКРАЇНА-ЦЕНТР». Дата оцінки: 30.09.2016. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін
виконання роботи – 4 календарних дні, вартість послуг – 1670 грн.
2 Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху п’ятиповерхової будівлі
площею 3,97 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної
інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв.
Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП «Боровенський Олександр
Сергійович». Дата оцінки: 30.09.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 1640 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного приміщення на першому поверсі адміністративної будівлі площею 56,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України у Кам’янському
районі Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: провул. Галі Кудрі,
10, м. Кам’янка, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ДП «Черкаський науководослідний та проектний інститут землеустрою». Дата оцінки: 30.09.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П.
Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 1690 грн.
4. Назва об’єкта оцінки: гараж площею 21,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України у Лисянському районі Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пл. Миру, 33,
смт Лисянка, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ГУ «Момот Олег Леонідович».
Дата оцінки: 30.09.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання роботи – 5 календарних
дні, вартість послуг – 1600 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг
з оцінки майна, що відбулися 13.10.2016
1. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ТОВ «Оцінка – Інформ». Назва
об’єкта оцінки: будівля мийки для автомобілів (літ. Г) загальною площею 162,1 м2
за адресою: м. Чернівці, вул. Авангардна, 7а, що перебуває на балансі 1 Державного
пожежно-рятувального загону Управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області. Мета проведення оцінки: передача в оренду.
Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 1849 грн та 5 календарних днів.
2. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: фізична особа – підприємець
Читайло Валентина Василівна. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані підвальні
приміщення будівлі навчального корпусу № 1 (літ. А) загальною площею 62,4 м2
за адресою: м. Чернівці, вул. Гребінки, 16, що перебуває на балансі ДВНЗ «Чернівецький коледж дизайну та економіки». Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 1700 грн та 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсів
з відбору суб'єктів оціночної діяльності для надання послуг
з оцінки майна, що відбулися 18.10.2016
1. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: фізична особа – підприємець
Федоренко Алла Анатоліївна. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення першого поверху будівлі поліклініки (літ. А) загальною площею 18,0 м2 за адресою:
м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 228, що перебуває на балансі УМВС України в
Чернівецькій області. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та
строк виконання робіт з оцінки: 1725 грн та 5 календарних днів.
2. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: фізична особа – підприємець Читайло Валентина Василівна. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення напівпідвалу будівлі навчального корпусу № 3 (літ. А-А´) загальною площею 51,8 м2 за адресою:
м. Чернівці, вул. Л. України, 25, що перебуває на балансі Чернівецького національного
університету ім. Ю. Федьковича. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 1700 грн та 5 календарних днів.
3. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: СП «Західно-Український
Експертно-Консультативний Центр». Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного
будівництва державної власності – дитяча установа разом із земельною ділянкою
(Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Анадоли, вул. Яцюка). Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні. Вартість та строк виконання робіт з
оцінки: 19200 грн та 30 календарних днів.
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