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Додаток виходить щопонеділка та щосереди

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

триває передплата на офіційне
видання ФДМУ на 2016 рік

«Державний інформаційний бюлетень
про приватизацію»
з додатком – газетою

«Відомості приватизації»
видання можна передплатити в усіх відділеннях зв’язку України

Необхідні дані Ви знайдете в Каталозі видань України
на 2016 рік, с. 103
Індекс та назва видання
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Комплект у складі:
журналу «Державний інформаційний бюлетень про приватизацію» (укр.). Законодавчі, нормативно-

4 рази
на рік

методичні та інформаційні матеріали
щодо приватизації

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

18 січня 2016 р.

121,33 242,66 485,32
2 рази
на тиждень

Телефон редакції (044) 200-33-77.

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

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

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

Управління приватизації об’єктів груп А, Д та Ж, т. 280-42-34

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єктів державної власності
1. Назва об’єкта: адміністративна будівля загальною площею
164,5 м2 (у т. ч. адміністративна будівля, А, площею 121,5 м2, прибудова (гараж), Б, площею 43,0 м2), козирок, кА, площею 1,5 м2, оглядова яма, кБ, площею 4,5 м2, вимощення, І, площею 38,6 м2.
Місцезнаходження: 70300, Запорізька обл., Розівський р-н, смт Розівка,
вул. Пушкіна, 48.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України
у Розівському районі Запорізької області, адреса: 70300, Запорізька обл.,
Розівський р-н, смт Розівка, вул. Леніна, 113, код за ЄДРПОУ 37473878.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова будівля з прибудовою
(гараж). Фундамент бутовий, стіни цегляні. Рік будівництва – 1947. Об’єкт
розташований на земельній ділянці площею 0,0558 га, за цільовим призначенням – обслуговування будівель громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 60 457,00 грн, ПДВ –
12 091,40 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  –
72 548,40 грн.
Сума грошових коштів, що має вноситися покупцями як гарантія, у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить 7 254,84 грн і перераховується
на р/р № 37315006004385 в Головному управлінні Державної казначейської
служби України у Запорізькій області, МФО 813015, адреса: м. Запоріжжя,
просп. Леніна, 168; одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за
ЄДРПОУ 20495280.
2. Назва об’єкта: коридори першого поверху № 1 площею 10,0 м2 та
№ 2 площею 32,7 м2 двоповерхової адміністративної будівлі «А», приміщення № 19-24 підвалу «під А» та сходова клітка ІІІ загальною площею 132,3 м2, підземне приміщення «Б» площею 96,16 м2.
Місцезнаходження: 71140, Запорізька обл., Бердянський р-н,
смт Андріївка, вул. Нова, 4а.
Балансоутримувач: за договором безоплатного зберігання передано на
відповідальне зберігання юридичній особі – ТОВ «Вітьок».
Відомості про об’єкт приватизації: матеріал стін будівлі – цегла, матеріали стін приміщень підвалу – бетонні блоки. Вхід у підвал – через приміщення загального користування першого поверху будівлі та з напівзаглибленого
входу-виходу (підземне приміщення «Б»), розташованого на відстані 25 м
від адміністративної будівлі. Рік побудови – 1979.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 91 782,00 грн, ПДВ –
18 356,40 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  –
110 138,40 грн.
Сума грошових коштів, що має вноситися покупцями як гарантія, у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить 11 013,84 грн і перераховується
на р/р № 37315006004385 в Головному управлінні Державної казначейської
служби України у Запорізькій області, МФО 813015, адреса: м. Запоріжжя,
просп. Леніна, 168; одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за
ЄДРПОУ 20495280.
Умови продажу та експлуатації об’єктів приватизації:
питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладення договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного законодавства;
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 у розмірі 17,00 грн для реєстрації покупців як учасників аукціону та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189005004385 в Головному
управлінні Державної казначейської служби України у Запорізькій області,
МФО 813015, адреса: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 168; одержувач – РВ
ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280; кінцевий термін
приймання заяв на участь у аукціоні – 05.02.2016.
Аукціон в електронній формі буде проведено Універсальною
товарно-сировинною біржею 09.02.2016, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення
цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та
фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» на електронну адресу https://www.utsb.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу товарної
біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. БульварноКудрявська (Воровського), 51, офіс 11) оригінали заяв на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація 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 Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. № 38, 40 з
8.00 до 16.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45,
тел.: (0612) 226-07-75, 226-07-76.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта
державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля майстерні площею 741,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 76495, м. Івано-Франківськ, с. Хриплин,
вул. Тисменицька, 2б.
Балансоутримувач: ТОВ «Променерговузол» (ВАТ «Променерговузол»
перереєстроване у товариство з обмеженою відповідальністю). Код за
ЄДРПОУ 05802750.
Відомості про об’єкт приватизації: двоповерхова цегляна будівля загальною площею 741,8 м2, до складу якої входять 24 нежитлових примі-

офіційне видання Фонду
державного майна України
щення (кабінети, підсобні та побутові приміщення). Перекриття – з/б плити;
перегородки з цегли, підлога – бетон, дошка; дах – двосхилий шиферний.
Інженерне обладнання – електрика. Будівля потребує капітального ремонту
з заміною основних конструктивних елементів (оздоблювальні роботи, заміна підлоги (дошка), перекриття, покрівлі).
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 293 169,00 грн, ПДВ –
58 634,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 351 803,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець з дотриманням
вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного сере
довища».
2. Питання землекористування покупець вирішує самостійно після
укладення договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного законодавства.
3. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливі лише
за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням.
Аукціон буде проведено 8 лютого 2016 року об 11.00 в регіональному відділенні за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок,
48, актовий зал.
Приймання заяв проводиться в робочі дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю
з 8.00 до 16.00 (обід з 12.00 до 13.00). Кінцевий термін приймання заяв –
4 лютого 2016 року до 17.15.
Учасники аукціону перераховують РВ ФДМУ по Івано-Франківській області (код установи за ЄДРПОУ 13660726) в банк ГУДКСУ в Івано-Франківській
області, МФО 836014:
за реєстрацію заяви – 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації на рахунок № 37180500900001;
35 180,30 грн – гарантійний внесок (грошові кошти в розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації) на рахунок № 37314913660726.
Служба з організації та проведення аукціону – РВ ФДМУ по ІваноФранківській, адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48,
тел.: (03422) 55-31-40, 75-23-67.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування, попередньо узгодивши дату огляду зі службою з організації та проведення аукціону.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля загальною площею 60,4 м2 (літ. «А-1»).
Адреса об’єкта: 81300, Львівська обл., м. Мостиська, вул. Промислова, 38.
Балансоутримувач: Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Долина» (ліквідовано).
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля побутово-виробничого призначення, одноповерхова, цегляна оштукатурена, з дерев’яним перекриттям.
Покриття даху – шифер, вікна та двері дерев’яні, комунікації відсутні. Рік побудови – 1952. Будівля не використовується більше 5 років, не опалюється.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 62 300,00 грн, ПДВ –
12 460,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 74 760,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 7 476,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта приватизації
покупець визначає самостійно; питання землекористування вирішується
покупцем після укладення договору купівлі-продажу згідно з чинним законодавством.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001
в ГУДСКУ у Львівській області, банк одержувача – ГУДСКУ у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області,
код за ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на рахунок № 37310009000186 в ГУДКСУ у Львівській області, МФО
825014. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ
20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – три дні до початку аукціону.
Аукціон буде проведено об 11.00 12.02.2016 за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Служба з організації та проведення аукціону – РВ ФДМУ по Львівській області, адреса: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 261-62-14. Заяви
на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 9.00 до 17.00, у п’ятницю з 9.00
до 16.00 за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 5.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження
ціни об’єктів державної власності
1. Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – службовий будинок, літера «А-2», поз. 1, загальною площею 198,9 м2.
Адреса об’єкта: 80327, Львівська обл., Жовківський р-н, смт Магерів,
вул. Л. Мартовича, 2.
Балансоутримувач: Приватне підприємство «Газдиня», код за ЄДРПОУ
38853252 (зберігач).
Адреса балансоутримувача: 79066, м. Львів, вул. Полуботка, 5/5.
Відомості про об’єкт: двоповерховий службовий будинок з окремим входом загальною площею 198,9 м2 протягом останніх років не використовується. Наявні тріщини в цокольній частині, в будівлі є сліди протікання на стелі,
підлога – бетонна стяжка, дощата, вікна відсутні, інженерні мережі не функціонують. Перекриття дерев’яне, покрівля металева, Рік побудови – 1934.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 97 500,00 грн, ПДВ –
19 500,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 117 000,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 11 700,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець.
2. Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – підземне складське приміщення площею 1 023,5 м2.
Адреса об’єкта: 82400, Львівська обл., м. Стрий, вул. Яворницького, 41.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Стрий-Інжиніринг»,
код за ЄДРПОУ 01423079, адреса: 82400, м. Стрий, вул. Яворницького, 41.
Відомості про об’єкт: підземне складське приміщення загальною площею
1 023,5 м2 (колишній об’єкт цивільної оборони). Фундамент, стіни – бетонні блоки, перегородки цегляні; перекриття залізобетонне; підлоги бетонні;
двері металеві; інженерне оснащення – вентиляція примусова, електроосвітлення; внутрішнє оздоблення – штукатурення стін та стель, вапняне пофарбування. Рік побудови – 1985.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 225 807,00 грн, ПДВ –
45 161,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 270 968,40 грн.
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Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 27 096,84
грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець.
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 № 37310009000186 в ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – три дні до початку аукціону.
Аукціон буде проведено об 11.00 12.02.2016 за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Служба з організації та проведення аукціону – РВ ФДМУ по
Львівській області, адреса: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032)
261-62-14. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 9.00 до
17.00, у п’ятницю з 9.00 до 16.00 за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3, кімн. 5.

Продаж об’єктів групи Д
Управління приватизації об’єктів груп А, Д та Ж, т. 280-42-49

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта приватизації – незавершеного
будівництва будівлі на Ужоцькому перевалі разом із земельною
ділянкою, що повернута за рішенням суду у державну власність
Назва об’єкта: незавершене будівництво будівлі на Ужоцькому перевалі разом із земельною ділянкою, що повернута за рішенням суду у державну власність.
Адреса об’єкта: Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Ужок,
вул. Без назви, 249.
Баласоутримувач об’єкта: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: будівля триповерхова цегляна з цокольним поверхом (літ. А) площею забудови 322,2 м2, загальною площею
приміщень 920,2 м2; фундамент залізобетонний, перекриття залізобетонне, покрівля – азбестоцементні листи, підлоги та прорізи відсутні, інженерні
комунікації відсутні. У зв’язку з відсутністю консервації будівництва окремі
елементи ОНБ зазнали руйнувань та зносу. Відстань від меж об’єкта незавершеного будівництва до дороги загального користування – 150,0 м.
На будівельному майданчику ОНБ є тимчасові споруди – склад (літ. Б) повністю зруйнований, склад (літ. Г) в незадовільному стані, склад (літ. В), відсутнє перекриття та одна стіна.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта
державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 77,2 м2 у двоповерховому будинку.
Місцезнаходження об’єкта: 20930, Черкаська обл., Чигиринський р-н,
с. Медведівка, вул. М. Залізняка, 1/1м.
Балансоутримувач: Чигиринська районна державна адміністрація.
Характеристика об’єкта: п’ять кімнат загальною площею 77,2 м2 (майно
колишнього АКАБ «Україна») на першому поверсі двоповерхової цегляної
будівлі колишнього гуртожитку ВАТ «Медведівська ПМК-203». Рік побудови – 1970. Ґанок бетонний; фундамент цегляно-стрічковий; стіни, перегородки цегляні; перекриття дерев’яне; підлога дерев’яна, лінолеум; прорізи
дерев’яні. Наявне електропостачання, опалення. Приміщення не використовуються. Окремий вхід. Загальний фізичний знос – 34,3 %, санітарнотехнічний стан задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Умови продажу та експлуатації об’єкта:
подальше призначення та використання об’єкта покупець визначає самостійно; покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечити дотримання санітарних та екологічних

норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки
згідно з чинним законодавством України.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 24 750,00 грн, ПДВ –
4 950,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 29 700,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 2 970,00 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37310007000007 в ГУДКСУ в
Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по
Черкаській області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 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.
Кінцевий термін приймання заяв – 8 лютого 2016 року.
Аукціон буде проведено 12 лютого 2016 року об 11.00 за адресою
регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Засоби платежу за об’єкт для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Черкаській
області, адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 404,
тел. 37-26-61, час роботи з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

Початок будівництва – 1968 р., припинення будівельних робіт – 1995 р.
Ступінь будівельної готовності об’єкта – 75 %.
Відомості про земельну ділянку: площа 0,5000 га; кадастровий номер
2120886800:01:001:0001; цільове призначення: землі рекреаційного призначення. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не
зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 419 920,00
(чотириста дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот двадцять гривень 00 коп.) грн,
у т. ч.:
ціна земельної ділянки без урахування ПДВ – 217 200,00 (двісті сімнадцять тисяч двісті гривень 00 коп.) грн; ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ – 202 720,00 (двісті дві тисячі сімсот двадцять
гривень 00 коп.) грн.
ПДВ об’єкта приватизації – 83 984,00 (вісімдесят три тисячі дев’ятсот
вісімдесят чотири гривні 00 коп.) грн.
Початкова ціна продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ –
503 904,00 (п’ятсот три тисячі дев’ятсот чотири гривні 00 коп.) грн.
Умови продажу об’єкта аукціону:
протягом 30 днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації; подальше використання
об’єкта незавершеного будівництва, що входить до складу об’єкта приватизації, визначає покупець з дотриманням санітарно-екологічних норм та правил
пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України; завершення будівництва об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передання об’єкта
приватизації; забезпечення виконання вимог екологічної безпеки, охорони
навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого

введення в експлуатацію об’єкта незавершеного будівництва, що входить до
складу об’єкта приватизації; подальше використання земельної ділянки здійснювати відповідно до цільового призначення згідно з чинним законодавством
України; подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливі 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.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
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 50 390,40 грн, що становить 10 % початкової ціни продажу об’єкта аукціону (гарантійний внесок), перераховуються
на р/р № 37314009000173 в ГУДКСУ по Закарпатській області, одержувач:
РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО 812016.
Приймання заяв проводиться у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з
8.00 до 15.45 та закінчується за 3 дні до проведення аукціону.
Аукціон буде проведено об 11.00 через 20 календарних днів після
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 60.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Закарпатська обл.,
Великоберезнянський р-н, с. Ужок, вул. Без назви, 249.
Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Закарпатській
області, адреса: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315, телефон для довідок (0312) 61-38-83.

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

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
 Найменування об’єкта оцінки: частина Будинку проектних організацій площею 46,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43010, Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати
з метою продовження дії договору оренди.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): основні засоби – 1 найменування.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів
станом на 30.10.2015: 102 298,00 грн.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: пропорційний частині площі
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Кременецька, 38.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від
18.05.2015
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
30.11.2015.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до регіонального
відділення конкурсну документацію у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності». До підтвердних
документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834);
копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а
також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що
має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів
оціночної діяльності, виданими відповідно до Порядку ведення Державного
реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 за № 937/23469; досвіду суб’єкта
оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна;
переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні
оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці
виміру – календарних днях.
Конкурс відбудеться о 9.00 через 14 днів після опублікування цієї
інформації у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк,
Київський майдан, 9, кімн. 801, телефон для довідок 24-00-57.
Конкурсну документацію слід подати до сектору адміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за чотири робочих дні до дати
проведення конкурсу включно за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9,
кімн. 833.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки державного майна
 Найменування об’єкта оцінки: мережі водопроводу (загальна протяжність 65 пог. м), які під час приватизації ВАТ «Волиньводбуд» не увійшли
до статутного капіталу та перебувають на балансі ПАТ «Волиньводбуд».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45231, Волинська обл., Ківерцівський р-н,
с. Городище, ур. Дерманка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
розміру збитків, завданих державі від знищення державного майна.
Основні види продукції (послуг), що виробляється: –.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: – 1 найменування.
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Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 0,00
грн. станом на 31.12.2014.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно
31.03.2015.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до регіонального
відділення конкурсну документацію у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності». До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 2 Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834);
копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів
оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях).
Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що
має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів
оціночної діяльності, виданими відповідно до Порядку ведення Державного
реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 за № 937/23469; досвіду суб’єкта
оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна;
переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна та їх особистого досвіду у проведенні
оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці
виміру – календарних днях.
Конкурс відбудеться о 10.00 через 28 календарних днів після опублікування цієї інформації у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 801, телефон для довідок
24-00-57.
Конкурсну документацію слід подати до сектору адміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за чотири робочих дні до дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9,
кімн. 833.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки № 1: нежитлові приміщення площею 46,55 м2 адмінбудинку (літ. Д-1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирський обл.,
Бердичівський р-н, с. Мирне, вул. Володарського, 151а. Балансоутримувач:
Бердичівське міжрайонне управління водного господарства (Житомирський
обл., Бердичівський р-н, с. Мирне, вул. Володарського, 151). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди.
Дата оцінки: 31.12.2015.
 Об’єкт оцінки № 2: частина прибудинкової території (площадка)
площею 630,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирський обл.,
Бердичівський р-н, с. Мирне, вул. Володарського, 151а. Балансоутримувач:
Бердичівське міжрайонне управління водного господарства (Житомирський
обл., Бердичівський р-н, с. Мирне, вул. Володарського, 151). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди.
Дата оцінки: 31.12.2015.
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлове приміщення площею 6,1 м2 у будівлі
службового блоку (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: МПП «Виступовичі» митного поста «Овруч» Житомирської митниці, Житомирська обл.,
Овруцький р-н, с/р Руднянска, автодорога Виступовичі (на Мозир) – Житомир
(через Овруч), 19-й км. Балансоутримувач: ДФС України та в оперативному
управлінні Житомирської митниці ДФС (м. Житомир, вул. Перемоги, 25).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти
господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка складається з підтвердних документів та конкурсної пропозиції претендента. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою; копія установчого документа претендента; копії ква-

ліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами; письмові згоди оцінювачів, яких буде
додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а
також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду
роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо);
довідка про розрахункові рахунки із зазначенням банківських реквізитів; копія
свідоцтва про сплату ПДВ (або свідоцтва про сплату єдиного податку); один
конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не більше
5 календарних днів). Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурсну документацію слід подавати окремо по кожному об’єкту оцінки
до сектору організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) до 13.00.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Житомирській області через
15 календарних днів з дня опублікування цієї інформації за адресою:
м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, тел. для довідок 42-04-18.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: технічна площадка площею 200,0 м2
для розміщення вежі з антенами та телекомунікаційним обладнанням для надання населенню послуг з рухомого мобільного зв’язку.
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Духновича,
45. Телефон (03131) 2-14-54. Балансоутримувач: ДНЗ «Мукачівський центр
професійно-технічної освіти». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Орієнтовна дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.12.2015.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення (поз. 9'
за планом) площею 15,5 м2 на першому поверсі адмінбудинку відділення «Чоп» філії УДП «Укрінтеравтосервіс-Закарпаття». Місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с/р Соломонівська,
МАПП «Тиса», 2. Телефон (0312) 66-04-12. Балансоутримувач: філія
«Укрінтеравтосервіс-Закарпаття» Українського державного підприємства
по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів
«Укрінтеравтосервіс». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Орієнтовна дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.01.2016.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.09.2011 за № 1096/19834 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності,
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у
межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10
червня 2013 року №796; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної
діяльності до виконання робіт з оцінки майна.
Для участі в конкурсі потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 до
Положення); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, завірені їх особистими підписами (у тому числі тих, що працюють за сумісництвом), а також копії кваліфікаційних документів; інформація
про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо
його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів,
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
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Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (у календарних днях). До уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з
оцінки об’єктів не перевищує 5 днів.
Конкурсну документацію слід подавати за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу до канцелярії РВ ФДМУ по Закарпатській
області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 до 17.00.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті на кожний
об’єкт окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На
конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по
Закарпатській області за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60,
каб. 303. Телефон для довідок 61-38-83.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в третій поверх семиповерхової
будівлі поліклініки на 850 відвідувань нежитлові приміщення (літ. «І-7»
«І1-3» № 3-11, № 3-12) загальною площею 13,2 м2, що перебувають на
балансі державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 1»
Міністерства охорони здоров’я України. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
71502, Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Будівельників, 33. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87
(89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2015.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 6 та частини
приміщень спільного користування № 1, 2, 18 площею 2,8 м2, приміщення № 7 та частини приміщень спільного користування № 1, 2, 8
площею 4,2 м2 загальною площею 32,0 м2 будівлі студентського побутового павільйону (літ. А-1), що перебувають на балансі Таврійського
державного агротехнологічного університету. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 20/1.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 4,85 гектарів.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Запорізька обл.,
м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 18.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – розташування учбового корпусу № 1 (просп. Б. Хмельницького, 18) та гуртожитку № 3 (просп.
Б. Хмельницького, 56).
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – 8 694 194,60 грн.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87
(89), відділ оцінки (061) 226-07-66.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 9 та частини
приміщень спільного користування № 1, 2, 8 площею 4,1 м2 будівлі
студентського побутового павільйону (літ. А-1) загальною площею
26,4 м2, що перебувають на балансі Таврійського державного агротехнологічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 20/1.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 4,85 гектарів.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Запорізька обл.,
м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 18.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – розташування учбового корпусу № 1 (просп. Б. Хмельницького, 18) та гуртожитку № 3 (просп.
Б. Хмельницького, 56).
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – 8 694 194,60 грн.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87
(89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта
господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29.08.2011
№ 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 19.09.2011 за
№ 1096/19834 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності,
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у
межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному
конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та дату проведення конкурсу) з описом підтвердних документів, що містяться в ньому.
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 2 до Положення); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії
кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційнодокументального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій
області (кімн. 9) до 29.01.2016 (включно).
Конкурс відбудеться 04.02.2016 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій
області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 35.
Телефони для довідок: (061) 226-07-53 (56).

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди державної власності
 Назва об’єкта оцінки: частина площі даху господарської будівлі цирку (літ. Б) площею 4,0 м 2 та димохідної труби площею
1,77 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Городоцька, 83.
Балансоутримувач: ДП «Львівський державний цирк». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Городоцька, 83.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015 (орієнтовно).
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.09.2011 за № 1096/19834 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності,
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у
межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
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Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 за
№ 937/23469; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна,
зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких буде
залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.
Для участі в конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Львівській області конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 до
Положення); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного
майна України; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їх особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті з
описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо
ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж
за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок:
(032) 261-62-14, 261-62-04.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення у холі
першого поверху гуртожитку № 3 площею 1,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Шімзерів, 5а. Балансоутримувач: Львівський
національний медичний університет імені Данила Галицького. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою укладення договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території.
Місце розташування земельної ділянки м. Львів, вул. Шімзерів, 5а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016 (орієнтовно).
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення у холі
першого поверху гуртожитку № 6 площею 1,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Студенська, 2. Балансоутримувач: Львівський
національний медичний університет імені Данила Галицького. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою укладення договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об'єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Студенська, 2.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016 (орієнтовно).
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові підвальні приміщення загальною площею 157,7 м2 у підвалі п’ятиповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, просп. Свободи, 28. Балан
соутримувач: Львівський національний академічний театр опери та балету
імені Соломії Крушельницької. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об'єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, просп. Свободи, 28.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015 (орієнтовно).
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 1 658,0 м 2, а саме: у підвальному приміщенні – кімн. І-VІІ
площею 100,7 м2 , на першому поверсі – кімн. І-17, 1-1V площею
476,3 м2, на другому поверсі – кімн. 21-30 площею 535,6 м2, на третьому поверсі – кімн. 3І-41, 1-111 площею 545,4 м2 триповерхової
будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Кривоноса, 4.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут
метрології вимірювальних і управляючих систем». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати
з метою укладення договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Кривоноса, 4.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016 (орієнтовно).
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 45, 46 загальною площею 53,0 м2 на другому поверсі будівлі навчально-виробничої
майстерні. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Кам’янкаБузький р-н, смт Добротвір, вул. Сагайдачного, 3. Балансоутримувач:
Добротвірський професійний ліцей. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Кам’янка-Бузький
р-н, смт Добротвір, вул. Сагайдачного, 3.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016 (орієнтовно).
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.09.2011 за № 1096/19834 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності,
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у
межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 за
№ 937/23469; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна,
зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких буде
залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.
Для участі в конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Львівській області конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 до
Положення); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копія
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їх особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі
подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті з
описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо
ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно

зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж
за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок:
(032) 261-62-14, 261-62-04.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 46,47 та частина приміщення № 2 загальною площею 528,0 м2 на
першому поверсі їдальні. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл.,
м. Дрогобич, вул. Володимира Великого, 30. Балансоутримувач: Державний
вищий навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти і газу». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич,
вул. Володимира Великого, 30.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016 (орієнтовно).
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху
№ І, 17-1, 17-2 площею 12,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Богомольця, 9а. Балансоутримувач: Державне підприємство «Львів
діпрокомунбуд». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Богомольця, 9а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2015 (орієнтовно).
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення підвального поверху № XXII, 2 загальною площею 44,3 м у триповерховому цегляному адміністративному корпусі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Богомольця, 9. Балансоутримувач: Державне підприємство
«Львівдіпрокомунбуд». Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Богомольця, 9.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2015 (орієнтовно).
 4. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 24,48 м2 на першому поверсі навчального
корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Кубійовича, 35.
Балансоутримувач: Львівська національна академія мистецтв. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди.
Розмір земельної ділянки: пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території.
Місце розташування земельної: м. Львів, вул. Кубійовича, 35.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2016 (орієнтовно).
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.09.2011 за № 1096/19834 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності,
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у
межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 за
№ 937/23469; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна,
зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких буде
залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.
Для участі в конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Львівській області конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 до
Положення); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного
майна України; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їх особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті з
описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо
ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті слід зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж
за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок:
(032) 261-62-14, 261-62-04.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності
 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№ Найменування ПлоАдреса об’єкта оцінки
з/п об’єкта оцінки ща, м2
1 Покриття (інв.
34,0 Одеська обл., м. Білгород-Дніст
№ 103332180)
ровський, МАПП «Старокозаче»

Запланована
дата оцінки
Одеська митниця ДФС
31.01.16
Балансоутримувач

 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
№
з/п

Найменування об’єкта оцінки

1 Частина нежитлового приміщення
першого поверху
2

3

4

5

Пло- Адреса об’єкта
ща, м2
оцінки

4,34 м. Одеса,
вул. Академіка
Заболотного, 38а
Приміщення № 30, 31, 32 на пер- 40,7 Одеська обл.,
шому поверсі адмінбудівлі, літ. «А»
БілгородДністровський
р-н, вул. Тімірязєва, 21
Частина нежитлового приміщення 11,0 Одеська обл.,
у вестибулі приміщення інспекції
м. Іллічівськ,
5-поверхової адмінбудівлі з доповул. Шевченка, 3
міжними будівлями та спорудами
(інв. № 10310015)
Нежитлове приміщення
13,2 Одеська обл.,
адміністративно-побутової будівлі
м. Іллічівськ,
(інв. № 12705)
с. Бурлача Балка,
вул. Північна, 4
Частина нежитлового приміщення 35,0 м. Одеса,
першого поверху
вул. Семінарська, 5

Балансоутримувач

Запланована дата
оцінки
31.01.16

ДПІ у Суворовському
районі м. Одеси Одеської
області ДПС
Білгород-Дністровський
31.01.16
міський відділ ГУМВС України в Одеської області
Державна податкова
31.01.16
інспекція м. Іллічівськ
Одеської області Державної
податкової служби
Державне підприємство
31.01.16
«Іллічівський морський торговельний порт»
Державна податкова служ- 31.01.16
ба Одеської області
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⇒

4
Продовження таблиці
№
з/п

Найменування об’єкта оцінки

6 Частина нежитлового приміщення
першого поверху у будівлі
7 Відокремлена частина горища
морехідного училища
8 Частина коридору першого поверху адміністративної будівлі
9 Нежитлове приміщення на 3-му
поверсі у будівлі

Площа, м2
1,0
9,0
5,0

52,3

10 Нежитлові приміщення першого
56,0
та другого поверхів в адмінбудівлі,
інв. № 011015
11 Дві частини нежитлового приміщення вестибуля на першому
поверсі 9-поверхової будівлі
12 Нежитлові приміщення на першому поверсі навчвльного корпусу

13 Нежитлове приміщення першого поверху 9-поверхової будівлі
гуртожитку

4,0

ЗапланоАдреса об’єкта
вана дата
Балансоутримувач
оцінки
оцінки
м. Одеса, Фран- Одеський національний уні- 31.01.16
цузький бульвар, верситет ім. І. І. Мечникова
24/26
м. Одеса,
Одеське морехідне учили- 31.01.16
вул. Канатна,8
ще ім. О. Маринеска
Одеська обл.,
Державна податкова
31.01.16
м. Біляївка,
інспекція у Біляївському равул. Костіна, 3а йоні Головного управління
ДФС в Одеській обл
м. Іллічівськ,
Держаний навчальний
31.01.16
смт Олександрів заклад «Іллічівський прока, вул. Перемо фесійний судноремонтний
ги, 93
ліцей»
Одеська обл.,
Державне підприємство
31.01.16
Біляївський р-н, «Центр тестування мобільс. Нерубайське, ної техніки»
вул. Зелена,1
м. Одеса,
Апеляційний суд Одеської 31.01.16
вул. Гайдара, 24а області

57,9 м. Одеса,
Одеський Регіональнй
31.01.16
вул. Генуезька,22 інститут державного управління національної академії
державного управління при
Президентові України
23,5 м. Одеса,
Одеський Регіональнй
31.01.16
вул. Генуезька,22 інститут державного управління національної академії
державного управління при
Президентові України

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є:
відповідно до Положення «Про конкурсний вибір суб’єктів оціночної діяльності», затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 р. за № 1096/19834, документація подається претендентом в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 2 до Положення); копія установчого документа
претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову
оцінку земельної ділянки), завірені їхніми особистими підписами, а також копії
кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб'єкта оціночної
діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він
не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Пропозиції щодо умов терміну виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях.
У випадку неукладання договору на проведення оцінки з переможцем
конкурсу або його відмови від виконання робіт за договором на підставі
п. 3.7 Положення комісія може визначати учасника конкурсу, з яким може
бути укладено договір на проведення оцінки майна.
Конкурсну документацію слід подавати до РВ ФДМУ по Одеській області
за 4 робочих дні до дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 65012,
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації у середу об 11.00 у кімн. 503. Місцезнаходження комісії:
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1110, телефони: (048) 731-50-28, 731-50-39.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки майна з визначенням ринкової вартості
 Назва об’єкта: частина дворового майданчика площею 24,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Фрунзе, 149, м. Полтава. Балансоутримувач: Український державний геологорозвідувальний інститут. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.01.2016.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 19.09.2011 за № 1096/19834); копію установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
та яких буде залучено претендентом до проведення оцінки та підписання звіту
про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту ФДМУ; інформацію про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково
залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна,
тощо); один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.
Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних
днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу персоналу та адмініст
ративно-господарської роботи РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою:
м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 401 до 29.01.2016 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834, конкурс
відбудеться 04.02.2016 о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, 4-й поверх, кімн.
404. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки майна з визначенням ринкової вартості
 1. Назва об’єкта: корпус «Ф» на другому поверсі площею 6,0 м2; корпус «Л» на другому поверсі площею 10,0 м2. Місцезнаходження об’єкта:
просп. Першотравневий, 24, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.01.2016.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
 2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення гаража площею 46,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта: пл. Перемоги, 4, смт Чутове, Полтавська обл.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у
Чутівському районі Полтавської області. Мета оцінки: визначення ринкової
вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.01.2016.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
 3. Назви об’єктів: приміщення лазні, бульдозер, навантажувач
КПШ 6Р6, ваги ГП – 2 шт., тракторний причеп (візок), ЗІЛ 130 № 2365, автомобіль УАЗ-31512 № 70-70, прес макаронний за адресою:
с. Чапаєвка, Диканський р-н, Полтавська обл.; продуктовий склад за адресою: вул. Чапаєвська, 1б, с. Чапаєвка, Диканський р-н, Полтавська обл.; пташник за адресою: вул. Балкова, 1, с. Чапаєвка, Диканський р-н, Полтавська
обл.; склад за адресою: пров. Центральний, 5, с. Дячкове, Диканський р-н,
Полтавська обл.; корівник-телятник № 4 за адресою: вул. Фермівська, 4,
с. Чапаєвка, Диканський р-н, Полтавська обл.; корівник-телятник № 7 за адресою: вул. Фермівська, 7, с. Чапаєвка, Диканський р-н, Полтавська обл.
Балансоутримувач: ТОВ ім. Чапаєва.
Мета оцінки: відшкодування збитків, завданих державі.
Запланована дата оцінки: 31.01.2016.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 кален
дарних дні для доопрацювання звіту).
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Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 19.09.2011 за № 1096/19834); копію установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
та яких буде залучено претендентом до проведення оцінки та підписання звіту
про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту ФДМУ; інформацію про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково
залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна,
тощо); один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.
Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних
днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу персоналу та адмініст
ративно-господарської роботи РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою:
м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 401 до 29.01.2016 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 19.09.2011 за № 1096/19834,
конкурс відбудеться 04.02.2016 о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській
області за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, 4-й поверх,
кімн. 404. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення
Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 13.06.2013 за № 937/23469; які мають досвід у проведенні
оцінки майна, зокрема подібного майна; у складі яких працюють оцінювачі,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; за наявності письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено
суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів, а подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні
приймає рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі. За письмовою
заявою претендента підготовлена ним конкурсна документація може бути
повернута після затвердження протоколу засідання комісії.
Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, кімн. 604.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по
Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11.
Телефон для довідок 52-66-85.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта
 Назва об’єкта оцінки: частина нежилого приміщення поз. 2-10
площею 11,0 м2 другого поверху будівлі літ. А відділу статистики у
Борщівському районі, що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Тернопільській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. С. Бандери, 19а, м. Борщів, Тернопільська обл. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою передачі його в оренду регіональним відділенням.
Основні види продукції (послуг), що виробляється: –.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.11.2015 –
1 005,00 грн.
Дата оцінки – 31.01.2016.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів,
що містяться в конверті, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою; копію установчого документа претендента; копії
кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів
оцінювачів; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформацію про претендента
(документ, який має містити відомості про претендента щодо його досвіду
роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють
у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки
майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт – не більше
5 календарних днів.
Копії документів, що подаються претендентами, мають бути завірені
згідно з ДСТУ 4163-2003.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
до участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності,
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльності в Україні», яким передбачено здійснення діяльності з оцінки майна за напрямом – «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок та майнових прав на них»; які мають відповідну кваліфікацію стосовно оцінки об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними
кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення
Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 13.06.2013 за № 937/23469; які мають досвід у проведенні
оцінки майна, зокрема подібного майна; у складі яких працюють оцінювачі,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, та мають особистий досвід у проведенні оцінки подібного майна; за наявності письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено
суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів, а подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні
приймає рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі. За письмовою
заявою претендента підготовлена ним конкурсна документація може бути
повернута після затвердження протоколу засідання комісії.
Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, кімн. 604.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по
Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11.
Телефон для довідок 52-66-85.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта
 Назва об’єкта оцінки: приміщення магазину № 23 загальною
площею 156,2 м2, що перебуває на балансі Хмельницької філії Концерну
«Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Грушевського, 85,
смт Скала-Подільська, Борщівський р-н, Тернопільська обл. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою передачі його в оренду регіональним відділенням.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: –.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 27.08.2015 –
0,00 грн.
Дата оцінки – 31.01.2016.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів,
що містяться в конверті, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою; копію установчого документа претендента; копії
кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів
оцінювачів; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформацію про претендента
(документ, який має містити відомості про претендента щодо його досвіду
роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють
у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки
майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт – не більше
5 календарних днів.
Копії документів, що подаються претендентами, мають бути завірені
згідно з ДСТУ 4163-2003.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
до участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності,
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльності в Україні», яким передбачено здійснення діяльності з оцінки майна за напрямом – «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок та майнових прав на них»; які мають відповідну кваліфікацію стосовно оцінки об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними
кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в
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Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження
(індекс, адреса), балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ,
контактний телефон)
Частина нежитлового приміщення у пральній кімнаті № 7 на
другому поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 3 загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 52, що перебуває на балансі Харківського національного
технічного університету сільського господарства ім. Петра
Василенка, 00493741, тел. (057) 700-38-88
Нежитлове складське приміщення першого поверху 13-повер
хового будинку загальною площею 50,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 168, що перебуває на балансі Державного
підприємства науково-дослідного і проектного інституту «Союз»,
14308830, тел. (057) 52-70-15, факс (057) 51-40-66
Нежитлові приміщення на першому поверсі п’ятиповерхової
громадської будівлі гуртожитку (інв. № 70331, літ. «А-5») загальною площею 44,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна,
10, що перебувають на балансі Харківського національного
університету радіоелектроніки, 02071197
Нежитлове приміщення – частина кімн. № 9 на першому
поверсі 4-поверхової нежитлової будівлі загальною площею
10,0 м2 за адресою: м. Харків, Комсомольське шосе, 56,
що перебуває на балансі ДНЗ «Харківський професійний
монтажно-будівельний ліцей», 02547777, тел. (057) 370-50-42
Нежитлове приміщення на першому поверсі двоповерхової
будівлі гуртожитку загальною площею 16,5 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с-ще Пісочин, вул. Некрасова, 11,
що перебуває на балансі Державного навчального закладу «Харківський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації кадрів АПК», 03288935
Нежитлові приміщення № 1-4, вбудовані у другий поверх
7-поверхової будівлі блоку кафедри фізвиховання з переходом
(інв. № 10300025, Б-4-8) загальною площею 78,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Революції, 20, що перебувають на балансі
Харківської національної академії міського господарства
ім. О. М. Бекетова, 02071151
Нежитлові приміщення у будівлі пральні загальною площею
105,77 м2 за адресою: Харківська обл., м. Люботин, вул. Шевченка, 15, що перебувають на балансі Відділкової лікарні ст.
Люботин СТГО «Південна залізниця», 01108171
Частина нежитлового приміщення нежитлової одноповерхової
будівлі (інв. № 10310220) загальною площею 21,8 м2 за адресою: Харківська обл., м. Красноград, вул. Петровського, 94,
що перебуває на балансі Головного територіального управління Міністерства надзвичайних ситуацій України у Харківській
області, 37998975 тел. 714-10-04
Нежитлові приміщення будівлі сараю площею 7,1 м2 та частини даху площею 85,39 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська,
18/20, що перебувають на балансі Харківського радіотехнічного технікуму, 21188157, тел. 712-67-11
Кімната № 23 та частина кімнати № 25 на першому поверсі
9-поверхового адміністративного будинку (інв. № 10310001),
літ. А-9, загальною площею 41,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Ярославська, 1/29, що перебувають на балансі Харківського міського управління ГУМВС України в Харківській області, 35244307, тел. 730-83-32
Нежитлові приміщення – кімн. № 1-8 на першому поверсі
4-поверхової нежитлової будівлі фабрики-кухні, літ. «К-4» (інв.
№ 000385) загальною площею 98,6 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Плеханівська, 126, що перебувають на балансі ДП «Завод
ім. В. О. Малишева», тел. (057) 737-69-89
Нежитлові приміщення – гараж (інв. № 073902) загальною
площею 16,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 126,
що перебувають на балансі ДП «Завод ім. В. О. Малишева»,
тел. (057) 737-69-89

13 Нежитлові приміщення – частина гаражного комплексу (інв.
№ 000536) загальною площею 24,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Плеханівська, 126, що перебувають на балансі ДП «Завод
ім. В. О. Малишева», тел. (057) 737-69-89
14 Нежитлове приміщення торговельного павільйону (інв.
№ 000558) загальною площею 7,7 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Плеханівська, 126, що перебувають на балансі ДП «Завод
ім. В. О. Малишева», тел. (057) 737-69-89
15 Нежитлові вбудовані приміщення № 4-322, 4-322а, 4-322б, XV,
Xva, Xvb, XXIV, 4-323, 4-324, 4-333 – 4-340, 4-340a, XVI, XXIII,
XXII, XXV у підвалі 2-поверхової частини 3-поверхової цегляної
будівлі літ. «А-3» (інв. № 100005а, № 100005b) загальною площею 682,5 м2 за адресою: м. Харків, просп. Московський, 122,
що перебувають на балансі ДП «Завод ім. В. О. Малишева»,
тел. (057) 737-69-89
16 Нежитлове приміщення в одноповерховій будівлі (сарай), літ.
Б-1, інв. № 6214001, загальною площею 14,2 м2 за адресою:
м. Харків, просп. Московський, 151, що перебуває на балансі
Українського державного інституту по проектуванню заводів
важкого машинобудування, 00212630, тел. 732-54-28
17 Частина коридору 5-го поверху навчального корпусу (інв.
№ 17) загальною площею 9,0 м2 за адресою: м. Харків, мкр-н
Свободи, 6, що перебуває на балансі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна
18 Нежитлове приміщення (кімн. № 2) на другому поверсі
двоповерхової нежитлової будівлі (інв. № 35776, літ. «А-2»)
загальною площею 10,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Каразіна, 16, що перебуває на балансі Харківського національного
автомобільно-дорожнього університету, 02071168
19 Частина нежитлового приміщення № 87 на першому поверсі
триповерхової будівлі учбового корпусу (літ. А-3) загальною
площею 21,5 м2 за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 28,
що перебуває на балансі Харківського автотранспортного технікуму ім. С. Орджонікідзе, 02128365, тел. 731-28-72
20 Нежитлове приміщення на першому поверсі триповерхової
прибудови до адмінбудівлі (інв. № 1030007, літ. «А-5») загальною площею 16,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. Раднаркомівська, 5, що перебуває на балансі Управління МВС України в
Харківській області, тел. 700-29-16
21 Ділянка покриття покрівлі триповерхової будівлі адміністратив
но-побутових приміщень корпусу А (інв. № 4944) загальною
площею 19,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. О. Яроша, 18,
що перебуває на балансі Державного науково-дослідного
інституту організації і механізації шахтного будівництва,
00174131, тел. 720-51-62
22 Приміщення технічного поверху та майданчик покрівлі дев’я
типоверхової будівлі загальною площею 10,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Целіноградська, 50, що перебуває на балансі
Харківського державного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського, 02214350, тел. 731-10-95
23 Приміщення технічного поверху та майданчик покрівлі учбового корпусу «Б» загальною площею 20,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 77, що перебуває на балансі Національної
юридичної академії ім. Я. Мудрого, 02071139, тел. 704-11-43
24 Нежитлове приміщення технічного поверху та ділянка покриття
покрівлі загальною площею 10,0 м2 за адресою: Харківська
обл., м. Лозова, 10, вул. Жовтнева, 1, перебуває на балансі
Вузлової лікарні ст. Лозова Медичної служби Південної заліз
ниці, 01108165

№ 5 (921)

Дата
оцінки

Мета проведення оцінки

19.12.15 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди

На дату,
визначену
орендодавцем
27.08.12

Визначення вартості об’єкта
оренди площею до 200,0 м2
для погодження розрахунку
орендної плати (за заявою
від сторонньої організації)
Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди

30.12.15 Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду
04.04.12 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди

16.07.12 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди

07.02.12 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди
21.10.15 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди

12.11.15 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди
03.11.15 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди

На дату,
визначену
орендодавцем
На дату,
визначену
орендодавцем
На дату,
визначену
орендодавцем
На дату,
визначену
орендодавцем
На дату,
визначену
орендодавцем

Визначення вартості об’єкта
оренди площею до 200,0 м2
для погодження розрахунку
орендної плати (за заявою
від сторонньої організації)
Визначення вартості об’єкта
оренди площею до 200,0 м2
для погодження розрахунку
орендної плати (за заявою
від сторонньої організації)
Визначення вартості об’єкта
оренди площею до 200,0 м2
для погодження розрахунку
орендної плати (за заявою
від сторонньої організації)
Визначення вартості об’єкта
оренди площею до 200,0 м2
для погодження розрахунку
орендної плати (за заявою
від сторонньої організації)
Визначення вартості
об’єкта оренди площею до
200,0 м2 для погодження
розрахунку орендної плати
(за заявою від сторонньої
організації)

18.12.15 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди
13.12.15 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди
28.11.15 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди
10.01.16 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди
28.09.15 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди
08.12.15 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди

26.12.15 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди
29.12.15 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди
01.12.15 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди
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Продовження таблиці
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Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження
(індекс, адреса), балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ,
контактний телефон)
Частина нежитлового приміщення (пральня) на першому поверсі дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 2 загальною
площею 2,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Гвардійців Широ
нінців, 43б, що перебуває на балансі Харківського націо
нального технічного університету сільського господарства
ім. П. Василенка, 00493741, тел. 700-38-88
Нежитлові приміщення на першому поверсі 5-поверхового
гуртожитку № 4 загальною площею 131,0 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Мала Данилівка, що перебувають на балансі Харківської державної зооветеринарної
академії, 00493758, тел. (05763) 5-74-73
Нежитлові приміщення вестибуля першого поверху будівлі
вставки-лабораторії, площа на першому ярусі переходу з
головного корпусу до вставки-лабораторії, площа на другому
ярусі переходу з головного корпусу до вставки-лабораторії загальною площею 3,0 м2 за адресою: м. Харків, пров. Інженерний, 1/3, що перебувають на балансі Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця, 02071211
Нежитлові приміщення вестибуля першого поверху та площа у коридорі підвалу чотириповерхової з підвалом будівлі
головного корпусу університету загальною площею 2,0 м2
за адресою: м. Харків, просп. Леніна, 9а, що перебувають на
балансі Харківського національного економічного університету
ім. С. Кузнеця, 02071211
Нежитлове приміщення вестибуля п’ятиповерхової з підвалом
будівлі першого корпусу університету загальною площею
1,0 м2 за адресою: м. Харків, пров. Інженерний, 1, що перебуває на балансі Харківського національного економічного
університету ім. С. Кузнеця, 02071211
Нежитлове приміщення першого поверху чотириповерхової
будівлі навчального корпусу коледжу (інв. № 72285, літ. «А»)
загальною площею 40,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Третього Інтернаціоналу, 5, що перебуває на балансі Харківського
машинобудівного коледжу, 24281593, тел. 737-23-30
Нежитлові приміщення (кімн. № 1-42, 1-43 згідно з техпаспортом) першого поверху п’ятиповерхової будівлі гуртожитку (інв.
№ 71923, літ. «А») загальною площею 73,8 м2 за адресою: м. Харків, вул. Третього Інтернаціоналу, 5а, що перебувають на балансі
Харківського машинобудівного коледжу, 24281593, тел. 737-23-30
Нежитлові приміщення першого поверху триповерхової будівлі
навчального корпусу коледжу (інв. № 72280, літ. «А») загальною площею 98,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська,
79, що перебувають на балансі Харківського машинобудівного
коледжу, 24281593, тел. 737-23-30
Нежитлове приміщення – кімн. № 5 на першому поверсі
2-поверхової адмінбудівлі загальною площею 19,8 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3, що перебуває на балансі ДП
МОУ Харківська контора матеріально-технічного забезпечення,
08162096, тел. (057) 370-38-63
Частина вантажно-розвантажувальної платформи з твердим
покриттям загальною площею 100,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Цементна, 3, що перебуває на балансі ДП МОУ Харківська
контора матеріально-технічного забезпечення, 08162096,
тел. (057) 370-38-63
Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5 на 2-му поверсі 5-поверхового будинку навчального корпусу, пам’ятка
архітектури, загальною площею 93,1 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Революції, 16, що перебувають на балансі ДП МОУ Харківська контора матеріально-технічного забезпечення, 02071151,
тел. (057) 706-15-37
Нежитлове приміщення – кімн. № 17 на першому поверсі
3-поверхового будинку учбового корпусу загальною площею
20,3 м2 за адресою: Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Сидоренка, 9, що перебуває на балансі Куп’янського професійного
аграрного ліцею, 22682520, тел. (242) 5-30-33
Нежитлове приміщення – кімн. № 6 на 2-му поверсі
3-поверхової будівлі лабораторного корпусу загальною площею, 28,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 25,
що перебуває на балансі ДУ «НІОХІМ», 00209740, тел.: (057)
700-01-23, 700-48-25
Частина даху 14-поверхової адміністративно-учбової будівлі
загальною площею 49,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 333, що перебуває на балансі ХДУХТ, 01566330,
тел. (057) 337-85-35
Частина даху 7-поверхової будівлі навчального корпусу У-2 загальною площею 15,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Фрунзе,
21, що перебуває на балансі НТУ «ХПІ», 02071180, тел. (057)
707-66-01
Нежитлові приміщення – кімн. № 223 (за техпаспортом кімн.
№ 32, 33, 34, 35) – 107,3 м2 на другому поверсі та нежитлове
приміщення підвалу (кімн. № 8 за техпаспортом) – 9,8 м2
5-поверхової адміністративної будівлі, інв. № 75839, літ. «А-5»,
загальною площею 117,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 60, що перебувають на балансі Державного підприємства
«Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості», 00188334, тел. 715-60-42
Нежитлове приміщення на 5-му поверсі учбового корпусу
№ 3 – кімн. № 529 загальною площею 18,1 м2 адресою:
м. Харків, вул. Харківська набережна, 8, що перебуває на балансі Української державної академії залізничного транспорту,
01116472, тел. 732-28-75
Нежитлове приміщення – кімн. № 715 на другому поверсі
4-поверхового адміністративного корпусу, інв. № 69797,
літ. Б-4, загальною площею 13,4 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Шевченка, 26, що перебуває на балансі Управління Державтоінспекції ГУ МВС України в Харківській області, 14319053,
тел.: 705-93-74, 707-35-11
Нежитлові приміщення – кімн. № 45 на 2-му поверсі двоповерхової адміністративної будівлі, інв. № 1900002, літ.
за техпаспортом «А-2», реєстровий номер 21560045.2100.
АААЖЕИ606, загальною площею 9,0 м2 за адресою: Харківська
обл., м. Куп’янськ, вул. Дзержинського, 2а, що перебувають
на балансі Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта» (ідентифікаційний номер 22721970), тел. (057) 712-46-43
Нежитлове приміщення одноповерхового будинку торговельного павільйону, розташованого на торговельній площадці
«Малишевська», інв. № 000558, літ. «А-1», загальною площею
53,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 126, що перебуває на балансі ДП «Завод імені В. О. Малишева», тел.:
(057) 784-44-28, 737-69-89
Нежитлове приміщення на першому поверсі 5-поверхової
будівлі, літ. Б-5, гуртожитку № 1 загальною площею 18,6 м2
за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 79, що перебуває на
балансі Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут»
Нежитлові приміщення на першому поверсі 5-поверхової
громадської будівлі гуртожитку, літ. А-5, загальною площею
16,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 10, що перебувають на балансі Харківського національного університету
радіоелектроніки
Нежитлові приміщення (25,4 м2) 4-го поверху площею 16,4 м2
та частина покрівлі площею 9,0 м2 4-поверхової будівлі пожежного депо, літ. «Ж-4», за адресою: м. Харків, вул. Кандаурова,
47, що перебувають на балансі Головного територіального
управління МНС України у Харківській області
Нежитлове приміщення (23,2 м2), кімн. № 11 на першому поверсі головного корпусу, літ. А-4, блок «А» за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 339, що перебуває на балансі Українського
науково-дослідного інституту протезування,протезобудування та
відновлення працездатності
Частина ділянки покрівлі 8-поверхової будівлі театру загальною
площею 37,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25, що перебуває на балансі ДП «ХНАТОБ», 38385217, тел. (057) 700-40-46
Частина одноповерхового навісу № 43 загальною площею
60,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3, що перебуває
на балансі ДП МОУ Харківська контора матеріально-технічного
забезпечення, 08162096, тел. (057) 370-38-63
Частина даху 9-поверхової будівлі гуртожитку № 2 загальною
площею 22,25 м2 за адресою: м. Харків, вул. Корчагінців, 18,
що перебуває на балансі Харківської медичної академії післядипломної освіти, 01896872, тел. (057) 711-35-56
Частина покрівлі 16-поверхової будівлі гуртожитку № 1, корп.
№ 1, 2, 3, господарчий блок загальною площею 19,4 м2, з них:
14,77 м2 – корпус № 1 та 4,63 м2 – корпус № 3 за адресою:
м. Харків, Салтівське шосе, 268, що перебуває на балансі Харківської медичної академії післядипломної освіти, 01896872,
тел. (057) 711-35-56
Частина стіни праворуч від входу в кімн. № 323 (S=1,0 м2) та
частина стіни праворуч від входу в кімн. № 338 (S=1,0 м2) на
6-му поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 2 загальною
площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Корчагінців, 18,
що перебуває на балансі Харківської медичної академії післядипломної освіти, 01896872, тел. (057) 711-35-56
Нежитлові вбудовані приміщення – кімн. № ІІІ, ХV, XVI у підвалі 2-поверхової адміністративної будівлі загальною площею
118,1 м2 за адресою: Харківська обл., м. Балаклія, вул. Леніна,
87, що перебувають на балансі Територіального управління
Державної судової адміністрації України у Харківській області,
26281249, тел. (057) 732-47-12

№ 5 (921)

Дата
оцінки

Мета проведення оцінки

24.11.15 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди

26.12.15 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди
29.12.15 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди

Продовження таблиці
Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження
(індекс, адреса), балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ,
контактний телефон)
56 Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 4, 13, 14 (за техпаспортом) на першому поверсі 3-поверхової будівлі колишнього
медпункту загальною площею 50,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Плиткова, 12, що перебували на балансі ліквідованого
ВАТ «Харківський домобудівельний комбінат № 1» (перейменованого у ПАТ «Харківський домобудівельний комбінат № 1»)
57 Частина даху 13-поверхового лабораторно-конструкторського
корпусу загальною площею 55,0 м2 за адресою: м. Харків,
просп. Гагаріна, 168, що перебуває на балансі Державного підприємства науково-дослідного і проектного інституту
«СОЮЗ», 14309830, тел. (057) 252-70-15
58 Нежитлове приміщення – кімн. № 16 на першому поверсі
4-поверхової будівлі учбового корпусу загальною площею 8,6 м2
за адресою: м. Харків, просп. Московський, 19, що перебуває
на балансі Харківського професійного ліцею будівництва і комунального господарства, 02548089, тел. (057) 731-48-19

№
з/п

Дата
оцінки

Мета проведення оцінки

15.01.16 Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду

18.01.16 Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду
18.01.16 Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду

11.01.16 Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсі
подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію, яка
складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
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
29.08.2011 № 1270); копія установчого документа претендента; копії
кваліфікаційних документів оцінювачів, копії посвідчень про підвищення
кваліфікації оцінювачів за напрямами, які працюють у штатному складі і
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо); опис підтвердних документів; один конверт.
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, який має
становити не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після
отримання в повному обсязі необхідної документації та інформації про
об’єкт оцінки).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці
виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова,18, 3-й поверх, кімн. 313 об
11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації. Тел. для довідок (057) 705-18-57.
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу службового діловодства РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 308 за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно).

11.01.16 Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
та м. СЕВАСТОПОЛЬ

29.12.15 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди

29.12.15 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди
01.11.15 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди
01.11.15 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди
08.11.15 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди
11.01.16 Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду
11.01.16 Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду
11.01.16 Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду

11.01.16 Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду
11.01.16 Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду
01.12.15 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди

26.01.16 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди
16.10.15 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди

27.02.16 Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди

На дату,
визначену
орендодавцем

Визначення вартості
об’єкта оренди до
200,0 м2 для погодження
розрахунку орендної плати
(за заявою від сторонньої
організації)
15.12.15 Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
продовження договору
оренди
01.03.16 Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
продовження договору
оренди
03.11.15 Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
продовження договору
оренди
27.02.16 Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
продовження договору
оренди
15.01.16 Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду
14.01.16 Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду
14.01.16 Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду
14.01.16 Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду

15.01.16 Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду

15.01.16 Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, Автономній Республіці Крим
та м. Севастополі про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна
 1. Об’єкт оцінки: частина тамбуру загальною площею 2,0 м2 на
першому поверсі будівлі навчального корпусу № 5, що перебуває на
балансі Херсонського державного університету, за адресою: м. Херсон,
пров. 40 років Жовтня, 47. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.01.2016.
 2. Об’єкт оцінки: частина холу загальною площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі
Херсонського державного університету, за адресою: м. Херсон, вул. 40 років
Жовтня, 27. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.01.2016.
 3. Об’єкт оцінки: частина вестибуля загальною площею 2,0 м2 на
першому поверсі будівлі навчального корпусу № 2, що перебуває на балансі Херсонського державного університету, за адресою: м. Херсон, вул. 40
років Жовтня, 27. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.01.2016.
 4. Об’єкт оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху навчального корпусу № 1 Херсонського державного університету
площею 5,0 м2 за адресою: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при продовженні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.01.2016.
 5. Об’єкт оцінки: частина нежитлового приміщення площею 57,7 м2
у будівлі за адресою: м. Херсон, вул. Фонвізіна, 1, що перебуває на балансі Одеського державного університету внутрішніх справ. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при укладенні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.01.2016.
 6. Об’єкт оцінки: гараж площею 305,6 м2, що перебуває на балансі
ДП «Великокопанівське лісомисливське господарство», за адресою: Херсонська обл., м. Цюрупинськ, с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при укладенні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.01.2016.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта
господарювання, що проводив оцінку.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в
запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від
29.08.2011 № 1270 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834), а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів
(у тому числі копії посвідчень про підвищення кваліфікації), які працюють у
штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копію
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України; інформацію про претендента (документ, який
містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації
та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному
складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, та терміну виконання робіт у календарних
днях (не більше 5 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву
суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається до 14.00 за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон,
просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, Автономній
Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп.
Ушакова, 47, кімн. 225 о 9.00 через 14 днів після опублікування цієї
інформації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди з метою укладення договору оренди.
 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення площею 15,0 м2. Балансоутримувач – Хмельницьке обласне управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Соборна, 29.
Запланована дата оцінки – 31.12.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею 13,98 м2
(у т. ч. 2,78 м2 – площа спільного користування) на другому поверсі
будівлі. Балансоутримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Деражня,
вул. Миру, 36.
Запланована дата оцінки – 31.12.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
 Назва об’єкта оцінки № 3: частина площадки для стоянки автомобілів площею 700,0 м2. Балансоутримувач – Хмельницьке обласне
управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл.,
м. Хмельницький, вул. Толбухіна, 11.
Запланована дата оцінки – 31.12.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
 Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення гаража площею 22,0 м2.
Балансоутримувач – Управління державної казначейської служби України
у Полонському районі Хмельницької області. Місцезнаходження об’єкта:
Хмельницька обл., м. Полонне, вул. Л. Українки, 101.
Запланована дата оцінки – 31.01.2016.
Організаційно-правова форма – державна власність.
 Назва об’єкта оцінки № 5: приміщення загальною площею 142,6 м2
у господарському корпусі. Балансоутримувач – Головне управління Держсанепідслужби у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Лісова, 1а.
Запланована дата оцінки – 31.01.2016.
Організаційно-правова форма – державна власність.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться
у конверті. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270); копія установчого документа
претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у
штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії
кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента, в якій зазначаються досвід роботи, кваліфікація та
особистий досвід роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі
та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу – практичний досвід з визначення ринкової вартості подібного майна.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях). До уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з
оцінки об’єктів нерухомого майна не перевищує 5 днів.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування інформації
о 10.00 у РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по
Хмельницькій області за вказаною вище адресою за чотири робочих дні до дати
проведення конкурсу (включно). Телефон для довідок (0382) 79-56-16.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
№
Назва об’єкта оцінки
з/п
1 Нежитлове приміщення першого
поверху триповерхової будівлі

ПлоМісцезнаходження
Балансоутримувач
ща, м2
об’єкта
22,9 Чернігівський профе- 14000, м. Чернігів,
сійний ліцей залізнич- вул. Щорса, 4а
ного транспорту
2 Нежитлові приміщення одноповер 44,8 –
м. Чернігів, просп.
хової будівлі, прибудованої до
Миру, 257
дев’ятиповерхового житлового будинку, що не увійшла до статутного
капіталу ВАТ «Чернігівавтодеталь»
3 Нежитлове приміщення однопо20,5 Варвинська районна 17600, Чернігівська
верхової адмінбудівлі
державна лікарня ве- обл., смт Варва,
теринарної медицини вул. 900-річчя Варви, 3
4 Нежитлове підвальне приміщення 55,0 Чернігівська дирекція Чернігівська обл.,
будівлі відділення поштового
УДППЗ «Укрпошта»
м. Носівка, вул. Цензв’язку
тральна, 18

Дата
оцінки
31.01.16
31.01.16

31.01.16
31.01.16

Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до вимог Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011
№ 1270 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011
за № 1096/19834.
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності передбачена наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що
має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів
оціночної діяльності; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та
їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди
оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до
виконання робіт з оцінки майна.
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності,
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення діяльності з
оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. До підтвердних документів належать:
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 29.08.2011
№ 1270); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України; інформація про претендента (документ, який
містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації
та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному
складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна, тощо).
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 (зазначається в єдиній одиниці виміру – календарних днях). Строк виконання робіт не
може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на
проведення оцінки об’єкта оренди.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00
через 14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу РВ ФДМУ
по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн.
320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.
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Продовження таблиці
№
з/п

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

ПлоОрієнтовна
Адреса об’єкта оцінки
Балансоутримувач
ща, м2
дата оцінки
121,4 м. Київ, вул. Полярна, 20 ДП Завод «Генератор» 31.12.15
146,4 м. Київ, вул. Полярна, 20 ДП Завод «Генератор» 31.12.15

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
з/п

Назва об’єкта оцінки

Площа, м2

1 Нерухоме майно на даху
7,0
над 3-м поверхом стилобатної частини 24-повер
хового будинку
2 Частина даху та технічного
6,0
поверху
(у т. ч. 4,0
та 2,0)
3 Частина нежитлового примі5,0
щення цокольного поверху

Адреса об’єкта
оцінки

Балансоутримувач

м. Київ, вул. Мель- Національна телекомпанія
никова, 42
України

Орієнтовна дата
оцінки
31.01.16

м. Київ, бульв.
Міністерство економічного
Дружби Народів, 28 розвитку і торгівлі України

31.01.16

м. Київ, вул. Велика Національний університет
Китаївська, 92/98
харчових технологій

31.01.16

Адреса об’єкта
оцінки

Площа, м2

Назва об’єкта оцінки

5,0

Балансоутримувач

4 Частина нежитлового приміщення цокольного поверху
5 Нерухоме майно

11,6

м. Київ, просп. Науки, 21
м. Київ, вул. Городецького, 1-3/11

6 Нерухоме майно

40,18

м. Київ, просп. Червонозоряний, 10

7 Нерухоме майно

109,4

8 Нерухоме майно

98,6

9 Нерухоме майно

7,4

м. Київ, вул. Еспланадна, 4 – 6
м. Київ, вул. Мельникова, 83б
м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43

Національний університет
харчових технологій
Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського
Київський національний
університет будівництва та
архітектури
Головне управління регіональної статистики
ДП «Українські спеціальні
системи»
ДУ «Національний інститут
раку»

Орієнтовна дата
оцінки
31.01.16
31.01.16
31.01.16
31.01.16
31.01.16
31.01.16

 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
№
Назва об’єкта
Пло- Адреса об’єкта
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
1 Частина нерухомого 47,2 м. Київ, вул. Фромайна
лівська, 4
2 Частина нерухомого 623,29 м. Київ, просп.
майна
Перемоги, 54/1

Балансоутримувач

Дата
оцінки
31.12.15

Київське казенне експериментальне
протезно-ортопедичне підприємство
Київський національний економічний уні- 29.02.16
верситет ім. В. Гетьмана

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по м. Києву конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,
з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він
не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
який відбудеться 5 лютого 2016 р.».
Конкурс відбудеться 5 лютого 2016 р. об 11.00 у РВ ФДМУ
по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для
довідок 281-00-32.
Документи приймаються до 12.30 1 лютого 2016 р. за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-32.
Продовження рубрики на стор. 8

оренд а
Департамент з питань управління державним майном та орендних відносин, т. 200-34-39

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

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

1 Міністерство охорони
здоровя України
2 Міністерство охорони
здоровя України
3 Міністерство освіти
і науки України
4 Державне космічне
агентство України
5 Міністерство освіти
і науки України
6 Міністерство освіти
і науки України
7 Міністерство освіти
і науки України
8 Державне космічне
агентство України
9 Широківська районна
державна адміністрація
Дніпропетровської області
10 Міністерство освіти
і науки України

14280948, ДЗ «СМСЧ № 7 МОЗ України», м. Павлоград, вул. Нова,
1а, тел. (05632) 3-00-73
14280948, ДЗ «СМСЧ № 7 МОЗ України», м. Павлоград, вул. Нова,
1а, тел. (05632) 3-00-73
2541728, Нікопольський професійний ліцей, м. Нікополь,
просп. Трубників, 16, тел. (8262) 2-31-70
14308368, ДП ВО «ПМЗ ім. О. М. Макарова», м. Дніпропетровськ,
вул. Криворізька, 1, тел. (0562) 33-66-48
2070743, ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 19, тел. (056) 744-62-19
2070743, ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 19, тел. (056) 744-62-19
02070766, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 4
14308368, ДП ВО «ПМЗ ім. О. М. Макарова», м. Дніпропетровськ,
вул. Криворізька, 1, тел. (0562) 33-66-48
00730477, Відділ агропромислового розвитку Широківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, смт Широке,
вул. Леніна, 115, тел. (05657) 2-14-31
25004849, ДВНЗ «Дніпропетровський транспортно-економічний
коледж», м Дніпропетровськ, вул. Трудових Резервів, 4, тел. (056)
765-90-44

найменування

реєстровий номер майна

Частина нежитлового вбудо- 14280948.1.НЧИЮЦЛ5592
ваного приміщення
Частина нежитлового вбудо- 14280948.1.НЧИЮЦЛ5592
ваного приміщення
Майданчик
02541728.1.ЧЮЖХНС1089
Нежитлове вбудоване приРМЙЙМК 1427
міщення
Частина нежитлового вбудоІнформація відсутня
ваного приміщення
Частина нежитлового вбудоІнформація відсутня
ваного приміщення
Частина нежитлового вбудо- 02070766.2.РМБЧЧФ021
ваного приміщення
Нежитлове вбудоване приРМЙЙМГ 179
міщення
Нежитлове вбудоване приВідсутній
міщення
Нежитлове вбудоване приміщення

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можлимета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
м. Павлоград, вул. Нова, 1а
3,75
15 351,00
2 роки 364 дні
Розміщення благодійної організації, що не використовується для підприємницької діяльності
м. Павлоград, вул. Нова, 1а
15,3
66 016,00
2 роки 364 дні
Розміщення благодійної організації, що не використовується для підприємницької діяльності
Нікопольський р-н, с. Капулівка,
2 900,0
567 412,00
2 роки 364 дні
Розміщення курсів з навчання водіїв автомобілів
вул. А. Матюка, 3а
м. Дніпропетровськ, вул. Д. Кедріна, 51а
116,9
328 900,00
1 рік
З метою використання під станцію технічного обслуговування автомобілів, інше використання державного майна
м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 59
2,0
19 097,00
2 роки 11 місяців З метою іншого використання (розміщення пральної машини)
(гурт. № 4)
м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 57
2,0
19 097,00
2 роки 11 місяців З метою іншого використання (розміщення пральної машини)
(гурт. № 5)
м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 11
2,0
21 298,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари (автомат питної води)
м. Дніпропетровськ, вул. Макарова, 6
34,2
90 093,00
1 рік
Розміщення суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування, (пункт прийому білизни, прання та хімчистки)
смт Широке, вул. Леніна, 115
28,48
42 862,00
2 роки 11 місяців Розміщення офісних приміщень
місцезнаходження

25004849.1.АААККД407 м. Дніпропетровськ, вул. Трудових Резервів, 4

2,0

23 012,00

2 роки 11 місяців

Розміщення фінансової установи (термінала)

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».

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Донецькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Донецька обласна 00194317, ВАТ «Укрцинк», 85102, Донецька обл.,
Нежитлове вбудоване приміщення підвалу
00194317.28. АААДЕЖ556 Донецька обл., м. Костянти113,8
161 455,00
2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на площі, що не використовується
державна адміні- м.Костянтинівка, вул.Богдана Хмельницького, 1
будівлі
нівка, вул. Калініна, 13
станом на 30.09.2015
для провадження підприємницької діяльності (спортивні заняття для
страція
дітей та молоді)
2 Міністерство освіти 02542018, ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне будівельне Нежитлове вбудоване приміщення першого по02542018.1. АААБИБ619 84323, Донецька обл., м. Кра7,7;
72 353,00
2 роки 360 днів Розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухоі науки України
училище м. Краматорська», 84323, Донецька обл., м. Крамаверху, частина зовнішньої поверхні стіни з відмітки
маторськ, вул. Паркова, 62
4,0;
станом на 31.10.2015
мого (мобільного) зв’язку (розміщення базової станції та антен)
торськ, вул. Паркова, 62, тел. (06264) 7-10-25
+2,5 м до відмітки +14,5 м та частина даху будівлі
10,0
3 Міністерство освіти 02070812, ДВНЗ «Приазовський державний технічний універ- Частина нежитлового вбудованого приміщення 00193559.1. БДДМУФ053 87505, Донецька обл., м. Ма7,0
27 269,00
1 рік
Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг
і науки України
ситет», 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Університет- першого поверху будівлі учбового корпусу
ріуполь, вул. Гугеля, 10
станом на 31.10.2015
із ксерокопіювання документів та продажу канцтоварів
ська, 7, тел. (0629) 33-34-16

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, РВ ФДМУ по Донецькій 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». За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (057) 704-17-36.

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

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

Назва органу управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
01566117.23.ННЯРХП208 м. Житомир, вул. Черняховського, 101
52,8
74 951,00
2 роки 364 дні
Виробництво та постачання теплової енергії

найменування реєстровий номер майна

1 Міністерство освіти і науки України 38343774, Житомирський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно- Приміщення
економічного університету, м. Житомир, вул. Черняховського, 101, тел. (0412) 24-25-33
гаража (літ. А)

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

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти 02070832, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний
і науки України
університет», м. Ужгород, вул. Підгірна, 46, тел./факс (03122) 3-42-02
2 Міністерство освіти 02070832, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний
і науки України
університет», м. Ужгород, вул. Підгірна, 46, тел./факс (03122) 3-42-02
3 Міністерство освіти 02070832 Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний
і науки України
університет», м. Ужгород, вул. Підгірна, 46, тел./факс (03122) 3-42-02

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
02070832.1. ЯНУБФА-068 Закарпатська обл., м. Ужгород,
2,0
12 802,00
35 місяців
вул. Університетська, 6а
02070832.1. ЯНУБФА-071 Закарпатська обл., м. Ужгород,
2,0
12 802,00
35 місяців
вул. Університетська, 14
02070832.1. ЯНУБФА-037 Закарпатська обл., м. Ужгород,
2,0
14 400,00
35 місяців
вул. Волошина, 54
реєстровий номер майна

Частина коридору (поз. 30 за планом) першого поверху стоматологічного факультету літ. «А»
Частина коридору (поз. 54 за планом) другого поверху будівлі літ.
А навчально-лабораторного корпусу «літ. АА1»
Частина приміщення сходової клітки (поз. 41 за планом) першого
поверху будівлі фізичного факультету навчального корпусу літ. «А»

мета використання
Розміщення торговельного автомата,
що відпускає продовольчі товари
Розміщення торговельного автомата,
що відпускає продовольчі товари
Розміщення торговельного автомата,
що відпускає продовольчі товари

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти 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».

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Київській 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

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

Київська митниця ДФС
Київська обласна дирекція УДППЗ
«Укрпошта»
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

найменування
Нежитлове приміщення на першому поверсі
функціонального будинку
Нежитлове приміщення на першому поверсі будівлі
Частина приміщення № 226 на 3-му поверсі
пасажирського термінала «D»

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
38516786.16.АААЖАК622 Київська обл., м. Бориспіль,
8,4
142 500,00
2 роки 11 місяців
Аеропорт
21560045.1000.ВЦЛГФС060 Київська обл., Обухівський р-н,
38,2
209 900,00
1 рік
м. Українка, вул. Зв’язку, 1
20572069.543.НЛТНПД813 Київська обл., м. Бориспіль,
3,7
312 756,00
1 рік
Аеропорт
реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання
Надання послуг митного брокера
Згідно з додатком 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно
та пропорції її розподілу, орендна ставка за яким дорівнює або є більшою за 18 %
Згідно з додатком 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно
та пропорції її розподілу, орендна ставка за яким дорівнює або є більшою за 15 %

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області. У разі
надходження двох або 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».

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

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

1 Міністерство освіти і науки 00173290, Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапора гірничий технікум,
України
93120, Луганська обл., м. Лисичанськ, просп. Леніна, 84

найменування
Нежитлове вбудоване приміщення – кімн. 213 на другому поверсі нежитлової будівлі (інв. № 10310004)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна
місцезнаходження
номер майна
площа, м2
–
Луганська обл., м. Лисичанськ,
17,85
вул. Свердлова, 275

вартість майна за незалеж- максимально можмета використання
ною оцінкою, грн
ливий строк оренди
26 642,00
2 роки 364 дні Розміщення офіса
станом на 31.06.2015

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
вул. Леніна, 32а, РВ ФДМУ по Луганській 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».

18 січня 2016 року

№ 5 (921)

7
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Одеській області вносяться зміни зміни в оголошення про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви, опубліковане у газеті «Відомості приватизації» від 30.12.2015 № 67 (916) на стор. 6, по об’єкту № 4:
графу 3 (Балансоутримувач (код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) слід читати у такій редакції: «32333962, ПАТ «Іллічівський судноремонтний завод», 68093, Одеська обл., м. Іллічівськ,
с. Малодолинське, вул. Космонавтів, 59-Б, тел. (048) 712-65-65»;
графу 4 (найменування) слід читати у такій редакції: «причали № 13, 14, 15, 16 та інвентарні об’єкти (електричні колонки ЕПП-600 у кількості 28 од., адміністративна побутова будівля з МП-20, обладнання трансформаторної підстанції, зовнішнє енергопостачання, позамайданчикові комутаційні зв’язки, навігаційна установка), що розташовані на пірсі № 3»;
графу 6 (місцезнаходження) слід читати у такій редакції: «Одеська обл., м. Іллічівськ, с. Малодолинське, вул. Космонавтів, 59-А».

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

Назва органу
управління

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

найменування

1 Міністерство охорони 02010830, Державний вищий навчальнийц заклад «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського
здоров’я України
МОЗ України», 46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1, тел.: (0352) 52-44-92, 25-09-29

Частина даху навчального корпусу № 5

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження площа,
мета використання
майна
м2 ною оцінкою, грн без ПДВ вий строк оренди
02010830.1.ААААЛА949 м. Тернопіль,
25,0
81 750,00
2 роки 11 місяців Розміщення зовнішньої реклами
вул. Ю. Словацького, 2

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
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство освіти
і науки України

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

найменування

38855349, Державний університет телекомунікацій, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, тел.: (044) 248-85-78, 248-85-97
02548089, Харківський професійний ліцей будівництва і комунального господарства, 61003, м. Харків, просп. Московський, 19, тел. (057) 731-27-73

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
38855349.4. ХФРЦЧА015 м. Харків, вул. Пол57,6
175 100,00
1 рік
тавський шлях, 188а
02548089.1.ЧУХДУЮ015 м. Харків, просп.
5,0
19 600,00
1 рік
Московський, 19

реєстровий номер майна

Нежитлове приміщення – кімн. 8 на першому поверсі
1-поверхової будівлі гаражних боксів, інв. № 80285, літ. Х-1
Частина покрівлі даху 4-поверхової будівлі учбового корпусу,
літ. А-4, інв. № 10310001

мета використання
Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування та ремонт автомобілів
Розміщення обладнання мобільного зв’язку
(антен)

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

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

Назва органу управління

1 Міністерство інфраструктури України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за незалежзагальна площа, м2
ною оцінкою, грн
Нежитлове приміщення на першому 21560045.2300.АААЖЕК236 32000, Хмельницька обл.,
19,8
36 163,00
поверсі будівлі
м. Городок, вул. Шевченка, 18

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

найменування

21344146, Хмельницька дирекція УДППЗ «Укрпошта», 29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 90, тел. (0382) 70-16-50

реєстровий номер майна

місцезнаходження

максимально можливий
строк оренди
2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення магазину з продажу непродовольчих товарів

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
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Українська державна будівель- 31782788, Черкаське державне житлово-побутове підприємство Частина нежитлового приміщення
–
м. Черкаси, пров. Крупської, 4
24,22
92 480,00
2 роки 363 дні
Надання побутових послуг населенна корпорація «Укрбуд»
«Житлосервіс», вул. Енгельса, 261/1, м. Черкаси, тел. 64- 72-30
ню – розміщення майстерні з ремонту
теле-радіоапаратури
2 Міністерство освіти і науки
05390336, Черкаський державний технологічний університет,
Частина приміщення вестибуля (сходова клітка) на третьому поверсі 05390336.1.ЯНЖОПА025; м. Черкаси, вул. Вербовецького, 58;
1,0;
4 200,00;
2 роки 11 місяців; Розміщення об’єктів телекомунікацій;
України;
м. Черкаси, бульв. Шевченка, 460, тел. (0472) 71-00-92
гуртожитку № 1;
розміщення обладнання доступу до
мережі Інтернет;
частина приміщення вестибуля на другому поверсі гуртожитку № 2;
05390336.1.ЯНЖОПА026; м. Черкаси, вул. Чехова, 42;
1,0;
4 200,00;
частина приміщення вестибуля на третьому поверсі гуртожитку № 2; 05390336.1.ЯНЖОПА026; м. Черкаси, вул. Чехова, 42;
1,0;
4 200,00;
частина приміщення вестибуля на четвертому поверсі гуртожитку № 2; 05390336.1.ЯНЖОПА026; м. Черкаси, вул. Чехова, 42;
1,0;
4 200,00;
частина приміщення вестибуля на п’ятому поверсі гуртожитку № 2;
05390336.1.ЯНЖОПА026; м. Черкаси, вул. Чехова, 42;
1,0;
4 200,00;
частина приміщення вестибуля на шостому поверсі гуртожитку № 2; 05390336.1.ЯНЖОПА026; м. Черкаси, вул. Чехова, 42;
1,0;
4 200,00;
частина приміщення вестибуля на сьомому поверсі гуртожитку № 2; 05390336.1.ЯНЖОПА026; м. Черкаси, вул. Чехова, 42;
1,0;
4 200,00;
частина приміщення вестибуля на восьмому поверсі гуртожитку № 2; 05390336.1.ЯНЖОПА026; м. Черкаси, вул. Чехова, 42;
1,0;
4 200,00;
частина приміщення вестибуля на дев’ятому поверсі гуртожитку № 2; 05390336.1.ЯНЖОПА026; м. Черкаси, вул. Чехова, 42;
1,0;
4 200,00;
частина приміщення вестибуля на першому поверсі гуртожитку № 3; 05390336.1.ЯНЖОПА027; м. Черкаси, вул. Смілянська, 97/1;
1,0;
4 200,00;
частина даху гуртожитку № 4
05390336.1.ЯНЖОПА028 м. Черкаси, бульв. Шевченка, 333
1,0
4 200,00
3 Українська державна будівель- 31782788, Черкаське державне житлово-побутове підприємство Частина нежитлового приміщення
–
м. Черкаси, вул. Нечуя215,1
250 800,00
2 роки 363 дні
Розміщення майстерні
на корпорація «Укрбуд»
«Житлосервіс», м. Черкаси, вул. Енгельса, 261/1, тел. 64-72-30
Левицького, 32/1

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

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

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернівецькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п
1

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адренайменування
са, контактний телефон)
Міністерство освіти 02548950, Ставчанський професійний
Підсобні приміщення першого
і науки України
ліцей, Чернівецька обл., Хотинський р-н, поверху навчального корпусу
с. Ставчани, тел.: 2-02-85, 2-02-88.
(літ. А-2)
Назва органу
управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
2
площа, м лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
02548950.135.ТЯНКМП136 Чернівецька обл., Хотинський
16,56
24 905,09
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи (12,56 м2);
р-н, с. Ставчани, Ліцейний
розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів (2,0 м2);
масив, вул. Миру, 1
розміщення торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та
аудіо продукції, що призначається для навчальних закладів (2,0 м2)
реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ ФДМУ по Чернівецькій області, контактний
телефон 55-42-35. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернігівській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
майна за неза- максимально можливий строк
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість
мета використання
майна
лежною оцінкою, грн
оренди
1 Міністерство освіти 02548794, Державний навчальний заклад «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області», Майстерні з тварин- 02548794.1.ИГЕХЖЕ019 Чернігівська обл., Ніжинський р-н,
792,8
166 297,75
2 роки 364 дні
Для провадження господарської
і науки України
16604, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Незалежності, 5а, тел. (04631) 3-10-02
ництва (свинарник)
с. Кунашівка, вул. Степова, 14
діяльності з відгодівлі тварин

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, РВ ФДМУ по Чернігівській області, тел. (0462)
77-44-95, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, у п’ятницю – до 16.00 (крім вихідних). 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».

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

Назва органу
управління

1 Міністерство охорони
здоров’я України
2 Державна фіскальна
служба України
3 Міністерство освіти і
науки України
4 Міністерство освіти і
науки України
5 Міністерство освіти і
науки України
6 Міністерство освіти і
науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
02011976, Національний інститут раку, 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43,
тел. (044) 259-70-57
39292197, Державна фіскальна служба України, 04655, м. Київ, Львівська пл.,
8, тел.: (044) 481-18-50, 272-51-59
02544555, Київський професійний ліцей транспорту, 02092, м. Київ, вул. Машиністівська, 1б, тел. 568-94-00
02070890, Київський національний університет технологій та дизайну, 01011,
м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, тел. (044) 256-84-23
02070938, Національний технічний університет харчових технологій, 01033,
м. Київ, вул. Володимирська, 68
05536739, Київське вище професійне училище будівництва і архітектури,
03164, м. Київ, вул. Клавдіївська, 22, тел. 424-81-09

найменування

реєстровий номер майна

Нежитлове приміщення на першому поверсі будівлі центрального теплового пункту (літ. Ц)
Нежитлові приміщення на першому поверсі
будівлі
Нерухоме майно – частина споруди розбірного
металевого ангара
Нерухоме майно на першому поверсі (навчальний корпус № 1)
Нерухоме майно – частина приміщення першого
поверху гуртожитку № 4
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення котельні площею 69,6 м2 та виробничий
майданчик площею 48,8 м2

02011976.1.НЧИЮЦЛ3737
38516786.6.АААДЕД391
02544555.45.АААБИГ614
02070890.1.ДШФДХХ001
02070938.28.ГТАДСП026
–

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
м. Київ, вул. Ломоно151,2
992 400,00
2 роки 11 місяців
сова, 33/43
станом на 31.10.2015
м. Київ, вул. Верхо51,6
552 700,00
2 роки 11 місяців
винна, 9
станом на 31.10.2015
м. Київ, вул. Машиніс144,0
584 392,00
2 роки 11 місяців
тівська, 1б
станом на 31.10.2015
м. Київ, вул. Немиро
45,0
698 830,00
1 рік
вича-Данченка, 2
станом на 30.09.2015
м. Київ, просп. На5,0
51 900,00
2 роки 11 місяців
уки, 36
м. Київ, вул. Клавдіїв118,4
592 065,00
2 роки 11 місяців
ська, 22
станом на 31.10.2015
місцезнаходження

мета використання
Розміщення опалювального устаткування
Розміщення їдальні, яка не здійснює продаж товарів підакцизної групи
Розміщення виробництва будівельних виробів з пластмаси
Розміщення цеху з індивідуального пошиву взуття
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення
Розміщення твердопаливних котлів та налагодження постачання теплової енергії, що вироблятиметься з альтернативних джерел енергії

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Одеси про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Одеси,
адреса: 65014, м. Одеса, вул. Єврейська, 13.
 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлового приміщення площею 120,0 м2 в одноповерховій будівлі складу (інв. № 65) військового містечка № 185 за адресою: м. Одеса, вул. М. Боровського, 26.
Мета оренди – розміщення складу.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного
законодавства України, за базовий місяць розрахунку – жовтень 2015
року становить 3 466,59 грн без урахування ПДВ.

№ 5 (921)

 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина приміщень магазину площею 160,0 м2 в одноповерховій прибудові до житлового будинку (інв.
№ 27) військового містечка № 215 за адресою: м. Одеса, вул. Магістральна, 37.
Мета оренди – розміщення торговельного об’єкта з продажу алкогольних та
тютюнових виробів та продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного
законодавства України, за базовий місяць розрахунку – жовтень 2015
року становить 5 141,73 грн без урахування ПДВ.
 3. Назва об’єкта і його місцезнаходження: приміщення площею
304,7 м2 в одноповерховій будівлі механічної майстерні (інв. № 1) та
дві частини технічного майданчика загальною площею 100,0 м2 військового містечка № 17м за адресою: м. Одеса,вул. В. Стуса, 3.
Мета оренди – розміщення майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного
законодавства України, за базовий місяць розрахунку – жовтень 2015
року становить 7 814,65 грн без урахування ПДВ.

Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; своєчасна сплата орендної плати;
компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди; компенсація витрат переможцем конкурсу за виконання незалежної оцінки майна;
виконання ремонту майна за власний рахунок; встановлення приладів обліку
комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих
договорів з постачальними організаціями; страхування орендованого майна
протягом місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу, ніж
зазначена в звіті про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством України; зобов’язання орендаря
зі сплати орендної плати внесенням завдатку у розмірі, не меншому, ніж місячна орендна плата; строк оренди – до 3 (трьох) років з можливістю продовження терміну дії договору за умови виконання орендарем всіх обов’язків за
договором оренди та за наявності згоди балансоутримувача та погодження
органу, уповноваженого управляти об’єктом оренди
Для участи в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі із зазначення мети використання; документи,
визначені наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку

18 січня 2016 року

8
документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди
майна, що належить до державної власності»; зобов’язання (пропозиції)
виконання умов конкурсу та додаткові пропозиції; пропозиції щодо гарантії
сплати орендної плати (розмір завдатку);
відомості про учасника конкурсу:
для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріально копії установчих документів, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; звіт про фінансовий стан (платоспроможність) учасника
конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості;
для учасників, які є фізичними особами: копію документів, що посвідчують особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність,
видану представнику фізичної особи; посвідчені нотаріально копії ідентифікаційного номера; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців; декларацію про доходи; довідку про взяття на
облік платника податків.
Конкурсні пропозиції з зазначенням виконання основних умов конкурсу та вимог до використання об’єкта та розміру орендної плати подаються
в окремому непрозорому конверті з написом «На конкурс», запечатаному
печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – 17 календарних днів
з дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Конкурс буде проведено через 20 календарних днів з дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Телефон для довідок з питань конкурсу (048) 722-14-34.
ІНФОРМАЦІЯ
Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства
оборони України про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Навчальноспортивна база літніх видів спорту Міністерства оборони України, адреса:
79007 м. Львів, вул. Клепарівська, 39а.
 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частини нежитлових
приміщень вестибулів площею по 1,0 м2: у адміністративній будівлі
басейну (інв. № 10) в/м № 199 за адресою: м. Львів, вул. Клепарівська,
39а; у будівлі легкоатлетичного манежу з велотреком (інв. № 85) в/м
№ 199 за адресою: м. Львів, вул. Клепарівська 39а; у будівлі спортивного залу № 1 (інв. № 27) в/м № 13 за адресою: м. Львів, вул. Генерала
Грекова, 1; у будівлі спортивного залу № 2 (інв. № 102) в/м № 1 за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 3а.

Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – листопад 2015 р. становить 1 742,84 грн (без ПДВ) за умови використання
для розміщення банкоматів (платіжних терміналів). У подальшому орендна
плата підлягає щомісячному корегуванню на індекс інфляції.
 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлових
приміщень площею 151,5 м2 другого поверху будівлі спортивного залу
№ 1 (інв. № 8) в/м № 13 за адресою: м. Львів, вул. Генерала Грекова, 1.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – листопад 2015 р. становить 1 368,54 грн (без ПДВ) за умови використання для розміщення комунального позашкільного навчального закладу. У
подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на індекс
інфляції.
 3. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлових
приміщень площею 2,0 м2 вестибуля будівлі стрілецького тиру № 4
(інв. № 67) в/м № 199 за адресою: м. Львів, вул. Клепарівська 39а.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – листопад 2015 р. становить 198,26 грн (без ПДВ) за умови використання
для розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари
(кавовий автомат). У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на індекс інфляції.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єктів:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно з орендною платою, визначеною за базовий місяць, але не нижчий, ніж на аналогічних об’єктах інших форм власності.
2. Використання нежитлового приміщення за цільовим призначенням.
3. Компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди та
за прилеглу територію.
4. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання незалежної
оцінки майна протягом 15 днів з моменту оголошення результатів конкурсу.
5. Виконання поточного та капітального ремонту орендованого майна за
рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення.
6. Зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендованому приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і матеріали,
забезпечити протипожежну безпеку об’єкта оренди.
7. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг за
рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями.
8. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації об’єкта
оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримувати майно в
належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду.
9. Зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту довкілля з
метою дотримання екологічних норм експлуатації приміщення.

10. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку у розмірі, не меншому, ніж місячна орендна плата, який
вноситься протягом 10 днів з моменту підписання договору оренди в рахунок плати за останній місяць оренди.
11. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на
орендоване майно.
12. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих
документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: конкурсні пропозиції
подаються в окремому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу. Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 5 календарних днів до дати проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день після
публікації цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» у кабінеті
відділу матеріально-технічного забезпечення НСБ ЛВС МОУ за адресою: м. Львів, вул. Клепарівська, 39а.
Телефон для довідок (032)233-73-63.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії такі
документи:
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом ФДМУ від
15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються
орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.03.2013
за № 346/22878, а саме:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують
повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії
установчих документів; звіт про фінансові результати учасника конкурсу з
урахуванням дебіторської i кредиторської заборгованості; довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про банкрутство;
б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану
представнику фізичної особи; посвідчену нотаріусом копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; витяг з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; декларацію
про доходи або завірену в установленому порядку копію звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;
в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди –
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу та забезпечення виконання зобов’язання щодо сплати орендної плати (завдатку); додаткові пропозиції
до договору оренди; повідомлення про засоби зв’язку з учасником конкурсу.

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

апарат фдму
ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 Найменування об’єкта оцінки: об’єкт оренди – нежитлове приміщення загальною площею 6,5 м2 за адресою: м. Київ, вул. Артема, 73,
що обліковується на балансі державного підприємства «Українська правова
інформація».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Артема, 73, м. Київ; тел. (044) 58500-20 тел./факс (044) 585-00-21.
Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком, шт.:
1 приміщення.
Балансова залишкова вартість станом на 31.12.2015, тис. грн: 13,994.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – немає.
Дата оцінки: 31.12.2015.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29.08.2011 № 1270
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834.
Конкурсною комісією не розглядаються пропозиції щодо вартості виконання
робіт з оцінки, що дорівнюють або перевищують 100 тис. грн.
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність: відповідної
кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, що має підтверджуватися
чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів

оціночної діяльності, виданими згідно з Порядком ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду
державного майна України від 10.06.2013 № 796, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 13.06.2013 за № 937/23469; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів
про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;
письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної
діяльності, до виконання робіт з оцінки майна; у разі проведення підприємством
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, – спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності (допусків оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах
із суб’єктом оціночної діяльності або залучаються ним за цивільно-правовими
договорами), або дозволу, виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідною угодою буде залучено до виконання робіт, пов’язаних з державною таємницею.
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Фонду державного майна України
конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія установчого

документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами (у тому числі
тих, що працюють за сумісництвом); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо
його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної
оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт у календарних днях.
Конкурсну документацію слід подавати до Фонду державного майна
України шляхом поштового відправлення або безпосередньо до поштової
скриньки для кореспонденції у фойє Фонду (вул. Кутузова, 18/9) до 18.00
26.01.2016.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта
господарювання, який подає заяву.
Телефон для довідок 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України 01.02.2016
о 15.00.

Продаж пакетів акцій на відкритому грошовому регіональному аукціоні
Управління з питань біржової діяльності та конкурсного продажу, т. 200-30-29
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж пакета акцій акціонерного товариства
ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДІАЛЬНО-СВЕРДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ»
на відкритому грошовому регіональному аукціоні
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
Значення показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
5748890
2 Найменування товариства
ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів»
3 Місцезнаходження товариства
65005, м. Одеса, вул. Бугаївська, 21
4 Розмір статутного капіталу товариства, грн.
35561232
5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
890428
6 Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
15,024
7 Номінальна вартість однієї акції, грн.
6
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн.
6535705,9
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб
38
11 Монопольне (домінуюче) становищЕ товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
14 Площа земельної ділянки, га
3,04
15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування)
23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний Депозитарій України»
18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн.*
6731
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн.*
49477
_____________________
* Зазначений показник визначається відповідно до Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого
2002 р. № 33-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2002 р. за № 284/6572, з урахуванням відносин контролю, у тому числі за кордоном.
ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Найменування показника

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2

3
14913,7
13345
1,12
-6609

4
13419,7
11291
1,19
-223

5
6731
5497
1,22
-1851

49172
8971
0
0
58143

43647
9175
0
0
52822

39283
10194
0
0
49477

45005
0
15
13123
0
58143

44782
0
0
8040
0
52822

42540
0
13
6924
0
49477

Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), %
Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн
АКТИВ
Необоротні активи, тис. грн
Оборотні активи, тис. грн
Витрати майбутніх періодів, тис. грн
Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн
Баланс активів, тис. грн
ПАСИВ
Вартість власного капіталу, тис. грн
Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн
Довгострокові зобов’язання, тис. грн
Поточні зобов’язання, тис. грн
Доходи майбутніх періодів, тис. грн
Баланс пасивів, тис. грн
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ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Сума податкового зобов’язання ПАТ «ОЗРСВ» з екологічного податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення становить щокварталу 553,28 грн. За підсумками трьох кварталів 2015 року сплачено 1659,84 грн.
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Провадження у справі про банкрутство відсутнє
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та дату проведення відкритого регіонального аукціону
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Фонд державного майна України інформує, що аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію
державного майна», Закону України «Про санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення
прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році», відповідно до Положенням про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах, затвердженого наказом ФДМУ від 08.09.2000 № 1871, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 25.09.2000 за № 652/4873 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 19.03.2012 № 388,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.04.2012 за № 585/20898) (із змінами) (далі – Положення).
При проведенні повторного відкритого грошового регіонального аукціону початкова ціна пакета акцій може бути
знижена до 4574994,13 грн (чотири мільйони п’ятсот сімдесят чотири тисячі дев’ятсот дев’яносто чотири гривни тринадцять
копійок), що становить 70 % від початкової ціни, визначеної відповідно до акта оцінки.
В аукціоні можуть брати участь учасники або їх уповноважені представники, які мають оформлені належним чином повноваження та подали заяву на участь встановленого Положенням зразка, внесли реєстраційний внесок у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17,00 грн) та гарантійний внесок в розмірі 10 % початкової ціни об’єкта.
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна»
не можуть бути покупцями: юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує 25 відсотків; органи державної
влади; працівники державних органів приватизації; державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні
акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства; особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон
визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом; особи, які прямо чи опосередковано контролюються особами, що визначені абзацах
2-6 частини 3 статті 8 зазначеного Закону України, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Закону
України «Про санкції», Указу Президента України від 16 вересня 2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій)».
Учасники аукціону не пізніше дня завершення прийняття документів на участь в аукціоні повинні подати до відповідного органу Антимонопольного комітету України заяву про надання дозволу на концентрацію у випадках, передбачених законодавством
про захист економічної конкуренції.
Кінцевий строк подання заяв на участь в аукціоні – один робочий день до початку аукціону, після спливу якого внесення будьяких змін до заяв і їх відкликання не допускається.
До заяви додаються: довіреність уповноваженої особи; документ про сплату реєстраційного внеску; документ про сплату
гарантійного внеску; а також для юридичних осіб: довідка про розмір державної частки у статутному капіталі учасника (відсотковий розподіл державних часток у статутному капіталі АТ), підписана керівником, головним бухгалтером та засвідчена печаткою,
нотаріально засвідчені копії установчих документів, довідка про власні активи заявника, копія поданої до відповідних органів
АМКУ заяви про надання дозволу на концентрацію з відміткою про прийняття не пізніше дня завершення прийняття документів
на участь в аукціоні; для фізичних осіб: декларація про доходи.
Покупець (особа, в інтересах якої придбані акції) повинен укласти договір про відкриття рахунка в цінних паперах в обраній ним депозитарній установі та надати продавцю інформацію про відкритий рахунок у цінних паперах у депозитарній установі
встановленого Положенням зразка.
Рахунок для сплати реєстраційних внесків: № 37184004004570 в ГУ ДКСУ в Одеській області МФО 828011, код ОКПО 20984091,
одержувач – РВ ФДМУ по Одеській області.
Рахунок для сплати гарантійних внесків: № 37313002004570 в ГУ ДКСУ в Одеській області МФО 828011, код ОКПО 20984091,
одержувач – РВ ФДМУ по Одеській області.
Заяви на участь в аукціоні приймаються у РВ ФДМУ по Одеській області (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й
поверх, каб. 502, графік роботи: понеділок – четвер – з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 17.45; обідня перерва – з
13.00 до 13.45). Телефон для довідок: 731-40-43.
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Інформація, надрукована в додатку
«Відомості приватизації», є офіційною публікацією.
Її розміщення в інших засобах масової інформації
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