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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

Періодичність

Вартість
передплати, грн
3 міс.
6 міс.

22437

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

4 рази
на рік

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

Окремо розташована будівля магазину з господарськими будівлями та
спорудами літ. «А» загальною площею 322,0 м2 за адресою: Вінницька обл.,
Вінницький р-н, смт Вороновиця, вул. Цукрозаводська, 3а, що не увійшли до
статутного капіталу ВАТ «Степанівський цукровий завод» та перебувають на
позабалансовому рахунку Вороновицької селищної ради Вінницького району Вінницької області. Приватизовано фізичною особою за 353 542,80 грн,
у т. ч. ПДВ – 58 923,80 грн.

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: господарський корпус з котельнею загальною площею
319,7 м2 (разом із земельною ділянкою площею 0,0536 га).
Місцезнаходження об’єкта: 24600, Вінницька обл., смт Крижопіль,
вул. Залізної дивізії, 30.
Балансотримач: ПАТ «Крижопільське АТП-10539», код за ЄДРПОУ
05461059.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля загальною площею
319,7 м2, 1969 року побудови.
Відомості про земельну ділянку: розмір земельної ділянки – 0,0536 га,
кадастровий номер 0521955100020030056. Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Цільове призначення: для виробничих потреб.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 216 757,00
грн, ПДВ – 43 351,40 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  –
260 108,40 грн, у т. ч.:
об’єкта нерухомості без урахування ПДВ – 180 759,00 грн, з урахуванням ПДВ – 216 910,80 грн, у т. ч. ПДВ – 36 151,80 грн; земельної ділянки
без урахування ПДВ – 35 998,00 грн, з урахуванням ПДВ – 43 197,60 грн,
у т. ч. ПДВ – 7 199,60 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу
прийняти його у триденний термін за актом передання; використовувати
земельну ділянку за цільовим призначенням відповідно до нормативноправових актів та вимог державних органів, що погодили проект відведення земельної ділянки.
Засоби платежу для юридичних та фізичних 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 № 37187006000498 в ГУДКСУ у
Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 26 010,84 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172,
код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 21.07.2016 включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 25.07.2016
Українською універсальною біржею, час початку торгів – 10.00, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні,
у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії
документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на
електронну адресу Української універсальної біржі: auk@uub.com.ua до 17.00.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039,
м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися
з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою:
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 56-21-81, час роботи з 8.00 до 17.00
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.
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4 липня 2016 р.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: насос РП-12,5 (3 шт.), насос Д200-90 (2 шт.), насос К 90/30 (6 шт.).
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна», код за ЄДРПОУ 22405648, адреса:
80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: консольні одноступеневі відцентрові насоси
РП-12,5, відцентрові горизонтальні насоси Д200-90, консольні горизонтальні насоси К90/30. Насоси не встановлені, в експлуатації не перебували.
Зберігаються на підприємстві з 1984 – 1986 рр. в неопалювальних приміщеннях. Обладнання потребує проведення діагностики та ремонту.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 13 583,33 грн, ПДВ – 2 716,67 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 16 300,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить
1 630,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження об’єкта приватизації до повної сплати його вартості можливе лише
за згодою органу приватизації, який здійснює контроль за виконанням умов
договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001
в ГУДКСУ у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області,
ЄДРПОУ 20823070.

Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься
на рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів –
РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 25 липня 2016 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею
«Українська міжрегіональна спеціалізована» 29 липня 2016 року. Час
початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні,
у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до
заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: http://
uisce.com.ua, e-mail: office@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів
з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу
товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ,
вул. Спаська, 5, офіс 5) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація
заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання
та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840т (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати робочі дні на Товарній біржі
«Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Спаська, 5,
офіс 5), тел. (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області
(м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
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: ПАТ «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 стелі, вапняне пофарбування. Рік побудови – 1985.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 284 533,00 грн, ПДВ – 56 906,60 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 341 439,60 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить
34 143,96 грн.
Земельна ділянка окремо не виділена. Об’єкт розташований на земельній
ділянці, яка перебуває в оренді згідно з договором оренди (до 2045 року.)
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу
згідно з чинним законодавством; подальше відчуження об’єкта приватизації
до повної сплати його вартості можливе лише за згодою органу приватизації,
який здійснює контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн, та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001
в ГУДКСУ у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області,
ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься
на рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів –
РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 25 липня 2016
року.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею
«Українська міжрегіональна спеціалізована» 29 липня 2016 року. Час
початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні,
у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до
заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: http://
uisce.com.ua, e-mail: office@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів
з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу
товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ,
вул. Спаська, 5, офіс 5) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація
заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання
та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840т (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати робочі дні на Товарній біржі
«Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Спаська, 5,
офіс 5), тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області
(м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства
«ОРГХІМ», код за ЄДРПОУ 00206138.
Місцезнаходження об’єкта: 18000, м. Черкаси, вул. В’ячеслава
Чорновола, 243/1.
Види діяльності об’єкта: технічні випробування та дослідження, у т. ч.:
проведення вимірювань у сфері контролю безпеки умов праці, контролю
стану навколишнього природного середовища; інвентаризація та обґрун-
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тування обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на
підприємствах м. Черкаси та Черкаської області; розробка документів для
отримання дозволу на розміщення викидів та ліміту на утворення та розміщення відходів; діяльність у сфері розробки технологічних нормативів використання води.
Основні показники діяльності підприємства:
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Найменування показників
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн
Балансовий прибуток, тис. грн
Величина чистого прибутку, тис. грн
Рентабельність, %
Вартість активів, тис. грн
Вартість власного капіталу, тис. грн
Дебіторська заборгованість, тис. грн
Кредиторська заборгованість, тис. грн,
у т. ч. пільгові пенсії по списку № 1

2013 рік

2014 рік

2015 рік

420
5
4
0,01
62
135
4
16

334
(-125)
(-125)
61
10
3
148
130

279
(-12)
(-12)
58
(-2)
3
163
140

I квартал
2016 року
53
(-20)
(-20)
(- 37,7)
58
(-22)
11
186
141

Кількість та склад робочих місць: на 01.06.2016 чисельність працюючих 5 осіб: директор – 1, бухгалтер – 1, інженер І категорії – 1, провідний
інженер – 2.
Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять: 817,0 м2 нежилих приміщень в п’ятиповерховій адмінбудівлі (інженерно-виробничий корпус), розміщених: на 4-му поверсі – 33,0 м2, на 5-му поверсі – 625,3 м2, підвальні приміщення – 51,8 м2 та приміщення спільного користування площею 106,9 м2;
гараж – навіс (тимчасова споруда), обладнання та інвентар –126 одиниць.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів підприємство не здійснює.
Ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 795 305,50 грн, ПДВ – 159 061,10 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  –
954 366,60 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта:
1. Покупець самостійно визначає профіль діяльності підприємства.
2. Протягом 6 місяців від дати укладення договору купівлі-продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства «ОРГХІМ» погасити
заборгованість із заробітної плати.
3. Протягом 12 місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації погасити кредиторську заборгованість, у тому числі перед Пенсійним
фондом України та бюджетами усіх рівнів, яка складеться на дату підписання
акта передачі державного майна.

Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації,
т. 200-42-32

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: лазня з обладнанням.
Адреса об’єкта: 24200, Вінницька обл., смт Томашпіль, вул. Заводська, 10а.
Балансоутримувач: ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина», код за ЄДРПОУ
32721857.
Інформація про об'єкт: одноповерхова цегляна будівля лазні загальною
площею 191,7 м2. Рік будівництва – 1928. Обладнання: котел КВ-300, 1987
року випуску, не придатний до використання. Площа земельної ділянки –
0,0442 га. Кадастровий номер 0523955100:01:004:0375. Категорія земель:
землі громадської та житлової забудови. Цільове призначення: для обслуговування лазні.

4. З моменту переходу права власності до нового власника не звільняти
працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника до моменту виконання робіт за укладеними договорами державним підприємством
«Оргхім» (але не раніше 6 місяців з моменту переходу) за винятком звільнення
на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або випадку
вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на
підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 і статті 41 Кодексу законів про працю України.
5. Забезпечувати своєчасну виплату заробітної плати не нижче мінімального прожиткового рівня.
6. У встановленому законодавством порядку здійснити державну реєстрацію припинення юридичної особи – державного підприємства «ОРГХІМ»,
у тому числі анулювання печаток і штампів.
7. Забезпечити створення безпечних умов праці та дотримання санітарних норм та правил протипожежної безпеки згідно з чинним законодавством.
8. Дотримуватися вимог Закону України «Про охорону навколишнього
природного середовища».
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30
календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу; покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 %
(одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37184006000007 в ГУДКСУ в Черкаській області, МФО 854018, код
21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.
Грошові кошти в розмірі 95 436,66 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319071002036 в ДКСУ, МФО
820172, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 25 липня 2016
року.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державною акціонерною компанією «Національна
мережа аукціонних центрів» (філією «Черкаський аукціонний центр»)
29 липня 2016 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні,
у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 68 609,00 грн, ПДВ –
13 721,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 82 330,80 грн.
Умови продажу об’єкта: можливе перепрофілювання без змін його призначення щодо надання соціальних послуг; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати
в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом
приймання-передання.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 8 233,08 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 21.07.2016 включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 25.07.2016 Україн
ською універсальною біржею, час початку аукціону – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до
заяви, подаються в електронному вигляді до Публічного акціонерного товариства Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних
центрів» на електронну адресу: htpp:// www.nmac.net.ua філії «Черкаський
аукціонний центр».
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу філії «Черкаський аукціонний центр» Публічного акціонерного товариства Державної акціонерної
компанії «Національна мережа аукціонних центрів» (18000, м. Черкаси,
вул. Благовісна, 213) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 9.00 до 17.00 за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, тел. 37-26-61,
час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

Продаж об’єктів групи Д
Управління продажу об’єктів малої приватизації,
т. 200-42-49
ПРИВАТИЗОВАНО ПІД РОЗБИРАННЯ НА АУКЦІОНІ
В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ
Миколаївська область

Цех № 32 за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 38/3. Приватизовано
юридичною особою за 1 017 807,12 грн, у т. ч. ПДВ – 169 634,52 грн.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні,
у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії
документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на
електронну адресу Української універсальної біржі: auk@uub.com.ua до 17.00.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039,
м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися
з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою:
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 56-21-81, час роботи з 8.00 до 17.00
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

КОНКУРСИ З відбору розробників документації із землеустрою
ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки
до продажу земельної ділянки державної власності, на якій
розташований об’єкт, що підлягає приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із
землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (встановлення меж земельної ділянки; погодження меж земельної
ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у державному земельному кадастрі; присвоєння кадастрового номера та внесення
відомостей до бази даних Державного земельного кадастру; погодження та
затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою (у разі необхідності її проведення); підготовка інших матеріалів та
документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – фельдшерсько-акушерський
пункт за адресою: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Осівці,
вул. Центральна, 1д. Балансоутримувач – відсутній.
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення
робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
27.07.2004 № 1530 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: документація із землеустрою, погоджена та затверджена
у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою (у разі необхідності її проведення); витяг з Державного
земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по
Житомирській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на
якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом
та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
До підтвердних документів, що подаються на конкурс належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою
(відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011
№ 1420, зі змінами); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб
у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; копії установчих
документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного
коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що
підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним
законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на
виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із
землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних,
які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних
даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011
№ 1420) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається
в календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до сектору координації,
організаційної роботи та контролю РВ ФДМУ по Житомирській області.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 25 липня 2016 року
до 18.00.
Конкурс буде проведено 2 серпня 2016 року об 11.00 за адресою:
м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 402, РВ ФДМУ по Житомирській
області. Телефон для довідок 42-04-16.

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про проведення конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою з метою підготовки до продажу
об’єктів державної власності разом із земельними ділянками
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із
землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та
землекористувачами; проведення робіт з присвоєння кадастрового номера
земельній ділянці; отримання позитивного висновку державної експертизи
та витягу з Державного земельного кадастру; підготовка інших матеріалів
та документів, що необхідні для продажу земельної ділянки).

4 липня 2016 року

Дані про об’єкти землеустрою.
1. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності групи Д  – житловий будинок (разом із земельною ділянкою),
що перебуває на балансі ДП «Куп’янське лісове господарство», за адресою:
63752, Харківська обл., Куп’янський р-н, с. Сенькове, вул. Бондаря, 7.
Землеустрою підлягає земельна ділянка рекреаційного призначення,
на якій розташований не завершений будівництвом одноповерховий житловий будинок, за адресою: Харківська обл., Куп’янський р-н, с. Сенькове,
вул. Бондаря, 7.
Розмір земельної ділянки: визначити в процесі проведення робіт
із землеустрою (площа забудови – 108 м2).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
28.04.2007 № 677 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку» (зі змінами), наказ РВ ФДМУ по Харківській області від 16.06.2016 № 1214 «Щодо
прийняття рішення про продаж об’єкта державної власності групи Д разом
із земельною ділянкою».
2. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної
власності групи Д – побутовий комплекс до житлового будинку (разом із земельною ділянкою), що перебуває на балансі ПуАТ «ХЕЛЗ
«Укрелектромаш», за адресою: м. Харків, вул. Сергіївська, 8а.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований не завершений будівництвом 2-поверховий побутовий комплекс до житлового
будинку, за адресою: м. Харків, вул. Сергіївська, 8а.
Розмір земельної ділянки: визначити в процесі проведення робіт
із землеустрою (площа забудови – 98,8 м2).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від
26.02.2013 № 239 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного
будівництва, що підлягають приватизації» (зі змінами), наказ РВ ФДМУ
по Харківській області від 21.06.2016 № 1235 «Щодо прийняття рішення
про продаж об’єкта державної власності групи Д разом із земельною ділянкою».
Перелік документів, які необхідно отримати після проведення робіт із
землеустрою:
документація із землеустрою, погоджена та затверджена у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи; витяг з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку.
Умови конкурсу.
Претенденти на участь у конкурсі подають до РВ ФДМУ по Харківській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців
робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення
конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних
документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до
додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 №1420, зі змінами);
копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи); копії установчих документів та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента
вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із
землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи
(за наявності); проект завдання на виконання робіт у якому, зокрема, має
бути визначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити
претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік
документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка
4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою,
затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі змінами) – для
фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору
виконавців робіт із землеустрою.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, а також строк виконання робіт, зазначений в календарних днях.
У разі неповноти, невідповідності, поданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання, претендент до участі у конкурсі не допускається.
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу організаційнодокументального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Харківській
області за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, кімн.
308. Останній день приймання заяв на участь у конкурсі – 25 липня 2016
року.
Конкурс відбудеться 2 серпня 2016 року у РВ ФДМУ по Харківській
області за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх,
кімн. 304.
Тел. для довідок (057) 704-07-36.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про проведення повторного
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
з метою визначення кадастрового номера
земельної ділянки під об’єктом приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки
під об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці).
Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка під об’єктом державної власності (група А) – нежитлова будівля (колишній гуртожиток на 48
місць) літ. «А-2» загальною площею 378,0 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Таранівка» (ліквідовано), за адресою: 63448, Харківська
обл., Зміївський р-н, с. Таранівка, вул. Фабрична (ПТФ), 14.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташована нежитлова будівля (колишній гуртожиток на 48 місць) літ. «А-2» загальною площею 378,0 м2.
Розмір земельної ділянки: –.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 05.12.2012
№ 3932 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації»; наказ РВ ФДМУ по
Харківській області від 18.05.2016 № 968 «Щодо прийняття рішення про приватизацію об’єкта державної власності групи А», вимоги п. 6 ст. 120 Земельного
кодексу України та п. 2 ст. 377 Цивільного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно отримати після проведення робіт із
землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про реєстрацію
земельної ділянки.
Умови конкурсу.
Претенденти на участь у конкурсі подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до
додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі змінами);
копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної
особи); копії установчих документів та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів,
що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання
на виконання робіт у якому, зокрема, має бути визначено вид документації із
землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних,
які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних
даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011
№ 1420, зі змінами) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, а також строк виконання робіт, зазначений в календарних днях.
У разі неповноти, невідповідності, наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання, претендент до участі у конкурсі не допускається.
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу організаційнодокументального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Харківській
області за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 308.
Останній день приймання заяв на участь у конкурсі – 25 липня 2016 року.
Конкурс відбудеться 2 серпня 2016 року у РВ ФДМУ по Харківській
області за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх,
кімн. 304.
Тел. для довідок (057) 704-07-36.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсу з відбору виконавців
робіт із землеустрою для підготовки до продажу земельних ділянок
державної власності, на яких розташовані об’єкти незавершеного
будівництва, що підлягають приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із
землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною
ділянкою; погодження та затвердження документації із землеустрою у
встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою (у разі необхідності її проведення),
отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки.
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Дані про об’єкти землеустрою.
1. Виконувана робота (завдання): виготовлення документації із землеустрою, правовстановлюючих документів на земельну ділянку з метою її
продажу. Підстава для виконання роботи: наказ РВ ФДМУ по м. Києву від
17.08.2009 № 661. Документи, що підтверджують права на користування
земельною ділянкою: відсутні. Форма власності – державна. Цільове призначення – землі іншої комерційної діяльності. Розмір земельної ділянки –
6 822,33 м2. Наявні обмеження – не визначені. Земельні сервітути (зокрема
об’єктів цивільної оборони тощо) – не визначені.
Об’єкт (об’єкти), розташований (розташовані) на земельній ділянці – об’єкт незавершеного будівництва – розширення виробничої
бази. Балансоутримувач – відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки (підприємства, господарського товариства): 03142, м. Київ, бульв. Академіка
Вернадського, 36в.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): 03142, м. Київ, бульв.
Академіка Вернадського, 36в (Святошинський р-н м. Києва).
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
2. Виконувана робота (завдання): виготовлення документації із землеустрою, правовстановлюючих документів на земельну ділянку з метою її
продажу. Підстава для виконання роботи: наказ РВ ФДМУ по м. Києву від
17.08.2009 № 661. Документи, що підтверджують права на користування
земельною ділянкою: відсутні. Форма власності – державна. Цільове призначення – землі іншої комерційної діяльності. Розмір земельної ділянки –
0,0838 га. Наявні обмеження – не визначені. Земельні сервітути (зокрема
об’єктів цивільної оборони тощо) – не визначені.
Об’єкт (об’єкти), розташований (розташовані) на земельній ділянці – об’єкт незавершеного будівництва – кафе на 50 місць. Балансо

утримувач – відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки (підприємства, господарського товариства): 02092, м. Київ, вул. Сергія Лазо, 5б.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): 02092, м. Київ,
вул. Сергія Лазо, 5б (Дніпровський р-н м. Києва).
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Конкурс відбудеться 28 липня 2016 року о 15.00 у РВ ФДМУ по
м. Києву за адресою: м. Київ, бульв.Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.30 25 липня 2016 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-36.
На конверті потрібно зробити відмітку: «На конкурс з відбору виконавців
робіт із землеустрою, який відбудеться 28 липня 2016 року».
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою
(додаток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ
(для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують
відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством
до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про

його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у
якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку
пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати
замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із
землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) для
фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору
виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається
в календарних днях.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою для підготовки до продажу
земельної ділянки державної власності, на якій розташований
об’єкт, що підлягає приватизації, що відбувся 21.06.2016
За результатами конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
щодо виготовлення документації із землеустрою для підготовки до продажу
земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – лазня за адресою: Житомирська обл., Олевський р-н, с. Стовпинка,
вул. Шевченка, 26а переможцем конкурсу визнано ТОВ «Кадастровий
центр» (13300, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Володимирська, 10,
к. 2).

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

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення част.
№ 15 (4,0 м2), № 16 (7,4 м2), № 17 (4,0 м2) та загального користування
б/н (4,1 м2) на 1-му поверсі навчального корпусу загальною площею
19,5 м2. Балансоутримувач: Вище професійне училище № 11 м. Вінниці.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, Немирівське шосе, 78. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ
оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу:
(0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Артапух В. В.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2 приміщення, 2 част. приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 24.06.2009: відновна – 7346,00 грн; залишкова – 2380,00
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлова одноповерхова будівля торговельного павільйону (магазин) загальною площею 136,2 м2. Балансо
утримувач: Вище професійне училище № 11 м. Вінниці. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Вінниця, Немирівське шосе, 78. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження
терміну дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди
державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432)
56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з
оцінки – ФОП Артапух В. В.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 будівля (6 приміщень). Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
01.08.2012: відновна –234454,00 грн; залишкова –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 1–
3,2 м2 та частина сходової клітки при центральному вході 0,8 м2 загальною площею 4,0 м2 на 1-му поверсі 3-поверхового навчального
корпусу (літ. А). Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Вище
професійне училище № 7 м. Вінниця». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
21022, м. Вінниця, вул. Київська,118. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору
оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432)
67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса
замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «ПриватБанк».
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 приміщення, 1 частина сходової клітки.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.06.2016: відновна – 1366,07 грн; залишкова –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 20 м2 на першому поверсі навчального корпусу. Балансо
утримувач: Державний професійно-технічний навчальний заклад «Вінницьке
міжрегіональне вище професійне училище». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21009, м. Вінниця, вул. Стрілецька, 5. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-5217. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Артапух В.В.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 приміщення, 1 част. приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2016: відновна – 20394,00 грн; залишкова – 9778,00
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 36 –
11,3 м2 та част. № 40 – 3,4 м2 загальною площею 14,7 м2 на 2-му поверсі двоповерхової адміністративної будівлі (літ. А). Балансоутримувач:
Головне управління статистики у Вінницькій області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Вінницька обл., м. Немирів, пров. Некрасова, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна
адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Ускова С.Е.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 приміщення, 1 частина приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2016: відновна – 21525,55 грн; залишкова – 15849,81
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 24 –
12,3 м2, част. № 23 – 1,7 м2, част. № 2 – 2,0 м2 загальною площею
16,0 м2 на 11-му поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач:
Головне управління статистики у Вінницькій області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432)
67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса
замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Кузнецов М. В.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 приміщення, 2 част. приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 01.01.2016: відновна – 9121,56 грн; залишкова – 983,45
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення № 2 площею 4,0 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А). Балансоутримувач: Вінницький окружний адміністративний суд.
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Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Брацлавська, 14.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою продовження терміну дії договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій
області. Платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «ПриватБанк».
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом
на 01.04.2016: відновна – 1148,00 грн, залишкова – 644,00 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 23 –
11,0 м2, № 24 – 11,0 м2, № 25 – 12,4 м2 та частина № 27 – 10,06 м2, загальною площею 44,46 м2 на 1-му поверсі двоповерхової будівлі з підвалом районного відділу статистики. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Вінницька область, Немирівський р-н, м. Немирів, пров. Некрасова, 6. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
продовження терміну дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу:
(0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – Відділення виконавчої дирекції ФСС НВ на виробництві та професійних
захворювань України у Немирівському районі Вінницької області.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 3 приміщення, 1 частина приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2016: відновна – 65163,31 грн; залишкова – 47937,59
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення вестибуля № 438 площею 8,0 м2 на першому поверсі 4-поверхо
вого навчального корпусу № 2. Балансоутримувач: Вінницький національний
технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця,
вул. Хмельницьке шосе, 95. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-5217. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Кабаненко Г. М.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом
на 30.05.2016: відновна – 2881,28 грн; залишкова – 669,15 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з
оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від
дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення за чотири робочих дні до
дати проведення конкурсу (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 16.00).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018,
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 53-03-50.

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде
залучено до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення,
службово-виробничої будівлі площею 9,6 м 2 . Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44332, Волинська обл., Любомльський
р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 41. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати
для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу:(0332)2480-24. Телефакс замовника конкурсу:(0332)24-34-77. Електронна адреса
замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце
розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення
земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
Платник робіт з оцінки – ТзОВ КФ «Укртрансагент».
 2. Назва об’єкта оцінки: виробничий будинок (цех з переробки деревини) загальною площею 662,1 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державне підприємство «Городоцьке лісове господарство».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44622, Волинська обл., Маневицький р-н,
с.Троянівка, вул. Залізнична, 35а. Мета проведення оцінки: визначення рин-

кової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу:(0332)24-80-24. Телефакс
замовника конкурсу:(0332)24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір
земельної ділянки, усього: 0,7 га. Місце розташування земельної ділянки:
Маневицький р-н, с.Троянівка, вул. Залізнична, 35а. Цільове призначення
земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
Платник робіт з оцінки – ТОВ «ТРАНС-ПОЛІССЯ».
 3. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставів, а саме:
Зимувальні (6 шт.), Аська, Баська, Большой, Зимувальні Палацові, Клин,
Лабаниха 2, Лабаниха 3, Лабаниха, Мостовий, Ново-Большой, Перелка,
Несвіч головний та обводного каналу НГ. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Укрриба». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Волинська обл., Луцький р-н, с. Несвіч. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу:(0332)24-80-24. Телефакс замовника конкурсу:(0332)24-34-77.
Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього:
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий
режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.06.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Божук С.С.
 4. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставу Чаруків.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство
«Укрриба». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., Луцький р-н,
с. Чаруків. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу:(0332)24-80-24. Телефакс замовника конкурсу:(0332)2434-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього:
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий
режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.06.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Божук С. С.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області
конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається із:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів
конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях,
який не повинен перевищувати 5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать: заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі
необхідності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення), яка
містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); інша інформація щодо досвіду у сфері оцінки майна
претендента в Україні та інших країнах світу) та інформація про оцінювачів,
що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються
ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів
тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Конкурсну документацію необхідно подавати у запечатаному конверті. На
конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Волинській області (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9). Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група
знаходяться за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб.801. телефон:
(0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться о 10.00 через 14 днів після опублікування цієї
інформації у Регіональному відділенні ФДМУ по Волинській області
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію необхідно подати до сектору організаційноадміністративного забезпечення Регіонального відділення ФДМУ по
Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімната 807 за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: ЄМК Державне підприємство державний шовкорадгосп «Криворізький». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство державний шовкорадгосп
«Криворізький». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 53003, Дніпропетровська
обл., Криворізький р-н, с-ще Лісопитомник.
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Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна державного підприємства. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових
культур і насіння олійних культур. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 12 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн – 245 (зазначається
в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв).
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами) – 84844,64 грн станом на 30
квітня 2016 року. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв) – 274,2181 га. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього – 274,2181 га, у т.ч. 61,2181 га паї. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): селище Лісопитомник. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): державний акт на
право постійного користування земельною ділянкою на 213 га. Нормативна
грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): річна сума податку 52793,77
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки – 31.07.2016. Замовник – платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області.
 2. Назва об’єкта оцінки: ЄМК Державне підприємство «Криворізьке
«Райагропроменерго». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державне підприємство «Криворізьке «Райагропроменерго». Місцезнаходжен
ня об’єкта оцінки: с. Коломійцеве, Криворізький район, Дніпропетровська область, 53003. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
державного підприємства. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – основні засоби: Група
03 Будівлі споруди, передавальні пристрої – 5 од., Група 04 Машини та обладнання – 20 од., Група 05 Транспортні засоби – 6 од., Група 06 Інструменти, прилади, інвентар – 1 од., Група 09 Інші основні засоби – 14 од., Група 11 Малоцінні
необоротні матеріальні активи – 118 од., усього – 164 од.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн – 160,6 (зазначається у разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за
групами): Група 03 Будівлі, споруди, передавальні пристрої – 1,6 тис. грн.
станом на 31.03.2016.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій,
часток, паїв) – 1. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього – 1,9 га. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): на території Новопільської сільської ради
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії. Правовий
режим земельної(их) ділянки(ок): право постійного користування. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки – 31.07.2016. Замовник – платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області.
 3. Назва об’єкта оцінки: ЄМК Державне сільськогосподарське підприємство «Кільчень». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державне сільськогосподарське підприємство «Кільчень». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: с. Голубівка, вул. Центральна, 141а Новомосковського р-ну
Дніпропетровської обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна державного підприємства.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 77.39 Надання
в оренду інших машин, устаткування та товарів н.в.і г. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): а) незавершені капітальні інвестиції – 129,0 тис. грн; б) основні засоби – 15841,0 тис. грн. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн – 12 939,0.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): а) незавершені капітальні інвестиції – 129,0; б) основних засобів – 7403,1. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього : 141,95 га, у.т.ч. рілля – 80,67 га. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): с. Голубівка Новомосковського р-ну Дніпропетровської обл.
Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): вирощування сільськогосподарських культур. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): державний акт
на право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок) – 36999,95 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки – 31.07.2016. Замовник – платник послуг з
оцінки: РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Для об’єктів оцінки, що містять земельну ділянку, конкурсна документація повинна відповідати вимогам розділу ІV Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення таку
конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів,
які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких робіт; письмові згоди оцінювачів, яких буде
додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;
інформація про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, повинні
бути завірені належним чином.
Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’я
заних з виконанням робіт та терміну виконання робіт (в календарних днях).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, з описом
документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення, архівної та адміністративно господарської роботи за адресою: 49000,
м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 12 липня 2016 р.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 18.07.2016 о
10.00, телефон для довідок (056)744-11-51.

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: частина приміщення холу (поз. 45) та приміщення (поз. 56) загальною площею 11 м2 першого поверху будівлі літ. «А» навчально-лабораторного корпусу літ. «АА’». Найменування
балансоутримувача: ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (тел.
050-549-7257). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Університетська, 14. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу:
(0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник
робіт з оцінки: ФОП Джурджа А. Ю.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 369,60 грн/м2 станом на 08.02.2016. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина холу (поз.45) площею 2,0 м2
першого поверху будівлі літ. «А» навчально-лабораторного корпусу
літ. «АА’». Найменування балансоутримувача: ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (тел. 095-539-9558). Місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Дева В. І.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 369,60 грн/м2 станом на
08.02.2016. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина коридору (поз. 31) площею 2,0 м2
третього поверху будівлі літ. «А» навчально-лабораторного корпусу
літ. «АА’». Найменування балансоутримувача: ДВНЗ «Ужгородський на-
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ціональний університет» (тел. 095-539-9558). Місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Марчук В. О.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 369,60 грн/м2 станом на 08.02.2016. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і складається із:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну
виконання робіт (у календарних днях). До уваги приймаються пропозиції в
яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних
днів; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 2)
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по
Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60
(каб. 313) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(понеділок – четверг до 17.00 к.ч., п’ятниця до 15.45 к.ч.).
Конкурсна документація подається на кожний об’єкт окремо. На конверті
необхідно зробити помітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 к. ч. у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14
днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон для довідок: (0312) 61-38-83.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 141
першого поверху адміністративної будівлі (літ. А-4) загальною площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Вінтера,
10/Гребельна, 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Балансоутримувач майна: Дніпровська електроенергетична система ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго». Платник
робіт з оцінки: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Запорізькій області.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 1 (у
складі приміщення № 2) першого поверху корпусу укрупнених дослідних установок (літ. Ж) загальною площею 33,60 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, Теплична, 14. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ДП
«Державний науково-дослідний та проектний інститут титану». Платник робіт
з оцінки: ПП «ВІЗА-СЕРВІС». Дата оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.06.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного майна
(061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса
РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 3. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно загальною площею 6,00 м2: частина нежитлового приміщення № 253 площею 2,00 м2, другого поверху будівлі конструкторського бюро та адміністративно-побутової
частини корпусу № 132 (літ. А-8); частина нежитлового приміщення № 2 (у
складі частини приміщення № 1) площею 2,00 м2 першого поверху корпусу
№ 27 (літ. О-2); частина нежитлового приміщення № 1 площею 2,00 м2 першого поверху корпусу № 17 (літ. П-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Іванова, 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченка.
Платник робіт з оцінки: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».
Дата оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2016. Контактні
телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ
оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій
області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Запорізькій області.
 4. Назва об’єкта оцінки: державне майно, а саме: прес гідравлічний Д3430Б – інв. № 0973; прес гідравлічний для випробування будівельних матеріалів П-250 – інв. № 5314; електропіч опору камерна лабораторна
СНОЛ-1,6.2,5.1/9-ИЗ УХЛ4.2 – інв. № 5768. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, Теплична, 14. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ДП «Державний
науково-дослідний та проектний інститут титану». Платник робіт з оцінки:
ПП «ВІЗА-СЕРВІС». Дата оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 22607-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ
по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 5. Назва об’єкта оцінки: будівля кафе (літ. Л,З) площею 37,1 м2,
навіс (літ. М), вбиральня (літ. Н), ворота № 2, паркан № 3. Місцезна
ходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 62. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач
майна: ТОВ «МАССА ГРУПП». Платник робіт з оцінки: ТОВ «МАССА ГРУПП».
Дата оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2016. Контактні
телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ
оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій
області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Запорізькій області.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення № 7 першого поверху будівлі (літ. А) (у складі приміщення
№ 3 площею 14,5 м2 та частини приміщення № 1 площею 2,35 м2) загальною площею за внутрішнім обміром 16,85 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 62. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач
майна: ТОВ «МАССА ГРУПП». Платник робіт з оцінки: ТОВ «МАССА ГРУПП».
Дата оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2016. Контактні
телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ
оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій
області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Запорізькій області.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення № 9 гаража (літ. В1)
загальною площею 28,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька
обл., м. Токмак, вул. Дружби (Радянська), 230. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна:
Головне управління статистики у Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ФОП Забой М. І. Дата оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 22607-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ
по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 1 до № 10 включно, вбудовані в перший поверх п’ятиповерхового будинку (літ. А-5),
загальною площею 123,70 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запо
різька область, м. Мелітополь, вул. Гвардійська, 26. Мета проведення

незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансо
утримувач майна: Концерн «Військторгсервіс». Платник робіт з оцінки:
ФОП Галєтова В. В. Дата оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 22607-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ
по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 9. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в перший поверх будівлі гуртожитку (літ. А-9) нежитлове приміщення № 12 (у складі приміщення
№ 1 площею 13,50 м2) та частина коридору ІХ спільного користування площею 2,70 м2, загальною площею 16,20 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Дніпрорудне, пр. Ентузіастів 15. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач
майна: ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей». Платник робіт з оцінки:
ФОП Хачатурян Е. С. Дата оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 22607-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ
по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 10. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в перший поверх будівлі гуртожитку (літ. А-9) нежитлове приміщення № 10 (у складі приміщень з № 1 до
№ 6 включно площею 48,90 м2) та частина коридору ІХ спільного користування площею 9,80 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпрорудне,
пр. Ентузіастів 15. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей». Платник робіт з оцінки: ФОП Хачатурян Е. С. Дата оцінки: (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).
Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта
господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання
звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача
стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими
згідно із Законом України »Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам необхідно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та дату проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки
окремо:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які
працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 2 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендентів, яка подається в запечатаному
окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, що подали документи на конкурсний відбір у одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання, претендент до участі у конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001 м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. № 22, № 16. Телефони для довідок: (061) 226-0750; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційнодокументального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій
області (каб. № 9) до 15.07.2016 (включно).
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Запорізькій області 21.07.2016 о
10.00 у каб. № 35 за адресою: 69001 м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт нерухомого майна державної власності – побутові приміщення (літ. Б-3), інв. № 070101, загальною площею 933,8 м2, разом із земельною ділянкою площею 0,0646 га, кадастровий номер 2310100000:02:032:0037. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
Південне шосе, 62.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 0,0646 га. Місце розташування
земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, Південне шосе, 62. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для розташування будівлі побутових приміщень. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Контактні телефони: відділ реформування власності (061) 226-07-75 (76), відділ оцінки
(061) 226-07- 50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій
області. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта
господарювання, що проводив оцінку.
Звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки подається до
регіонального відділення після проходження державної експертизи в
Держгеокадастрі.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки та які є
суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до ст. 6
Закону України «Про оцінку земель». Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок), повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися
чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами)
оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Законом України
«Про оцінку земель».
Претендентам необхідно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та дату проведення конкурсу):
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна; копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної
грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення
кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок; копії
документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за
наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
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земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову
оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендентів, яка подається в запечатаному
окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоє
часного подання претендент до участі у конкурсі не допускається. Місцезна
ходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001 м. Запоріжжя, вул. Пе
ремоги, 50, каб. № 22, каб. № 16. Телефони для довідок: (061) 226-07-50;
226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційно-докумен
тального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій області
(каб. № 9) до 12.07.2016 (включно).
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Запорізькій області 18.07.2016 о
10.00 у каб. № 35 за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки необоротних активів єдиного майнового
комплексу державного підприємства, що підлягає приватизації
 Найменування об’єкта оцінки: необоротні активи єдиного майнового комплексу державного підприємства «Новороздільське державне гірничо-хімічне підприємства «Сірка» (ДП «Новороздільське ДГХП
«Сірка»), об’єкт приватизації групи В.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Новороздільське
ДГХП «Сірка» (код за ЄДРПОУ 32940082). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
ДП «Новороздільське «Сірка», вул.Гірнича, 2, м. Новий Розділ, Львівська область, 81652, телефон ( код 03-241) 4-20-10, телефакс ( код 03-241) 4-20-10.
Телефон замовника конкурсу: (032) 261-66-02 (відділ приватизації об’єктів
груп В, Г, Е та управління корпоративними правами). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua.
Мета проведення незалежної оцінки: переоцінка необоротних активів з метою формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) ДП «Новороздільське ДГХП
«Сірка»: 08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну (основний); 49.20
Вантажний залізничний транспорт; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
35.13 Розподілення електроенергії; 35.22 Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи; 36.00 Забір, очищення та постачання води.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з аналітичним обліком (зазначаються окремо за групами)
станом на 31.03.2016: нематеріальні активи – немає, основні засоби – 914
одиниці, у тому числі будівлі, споруди, передавальні пристрої – 122 одиниці,
машини та обладнання – 489 одиниць, транспортні засоби – 34 одиниці, вимірювальні прилади та обчислювальна техніка – 162 одиниці, інструменти, інвентар та інше – 107 одиниць; об’єкти незавершених капітальних інвестицій –
немає; довгострокові фінансові інвестиції – немає. Розмір зареєстрованого
капіталу (власного капіталу) ДП «Новороздільське ДГХП «Сірка» – 37405 тис.
грн (28981 тис. грн). Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.03.2016: нематеріальних активів –
немає, основних засобів – 17544 тис. грн; об’єктів незавершених капітальних
інвестицій – немає; довгострокових фінансових інвестицій – немає.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок цілісних майнових комплексів, пакетів акцій,
часток, паїв) – інформація відсутня. Розмір земельних ділянок: загальна площа
земельних ділянок, якими користується ДП «Новороздільське ДГХП «Сірка» становить 66,0805 га. Місце розташування земельних ділянок: земельні ділянки,
якими користується ДП «Новороздільське ДГХП «Сірка», розташовані на території Зарічанської, Беризинської, Берездівецької сільських рад, селищної ради
смт Розділ та на території Новороздільської міської ради. Цільове призначення
земельних ділянок: використовуються для проведення виробничої діяльності,
відносяться до категорії земель – землі промисловості, транспорту та зв’язку.
Правовий режим земельних ділянок: правовстановлюючі документи на земельні
ділянки, якими користується ДП «Новороздільське ДГХП «Сірка», не виготовлені.
Технічна документація перебуває на стадії оформлення. Нормативна грошова
оцінка земельних ділянок: не проводилась, відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні) – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016
Термін виконання робіт: згідно з Методикою оцінки майна, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1033).
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79007, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її
складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4
до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення або до відділу організаційно-докумен
тального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться
у конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться у 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 – об’єктів приватизації
 1. Назва об’єкта оцінки: Єдиний майновий комплекс Державне
підприємство «Енергомонтажний поїзд № 754» разом із земельною
ділянкою. Місцезнаходження об’єкта оцінки підприємства (юридична
адреса): 65039, м. Одеса, вул. Семінарська, 15а, виробнича база підприємства розташована за адресою: Одеська область, Овідіопольський район,
смт Авангард, вул. Базова, 5.
Мета проведення оцінки: приватизація Єдиного майнового комплексу Державне підприємство «Енергомонтажний поїзд № 754» разом із земельною ділянкою.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Виконання всіх
видів будівельно-монтажних робіт: –. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів): контора – напівпідвальні
приміщення площею 147,2 м2 (Одеса вул. Семінарська, 15а); виробничі і невиробничі будівлі загальною площею 1507 м2, споруди – 6 одиниць; машин,
обладнання – 37 одиниць, які розташовані за адресою: Одеська область,
Овідіопольський район, смт Авангард, вул. Базова, 5. Балансова (залишкова) вартість основних засобів станом на 31.03.2016 – 34,9 тис. грн.
Розмір земельної ділянки: 1,4305 га. Місце розташування земельної ділянки: Одеська область, Овідіопольський район, смт Авангард, вул. Базова,
5. Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації
основних, підсобних, допоміжних будівель і споруд підприємств машинобудівної та іншої промисловості. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 4115650,18 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.16. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області (65012,
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 2. Назва об’єкта оцінки: адміністративна будівля загальною площею 77,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне
управління статистики в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцін-
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ки: Одеська область, м. Березівка, вул. Ворошилова, 5. Мета проведення
оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні (у т. ч. за методом зниження ціни) (048) 728-72-62 – телефон замовника конкурсу, (048) 731-5028 – факс замовника конкурсу, infoa_51@spfu.gov.ua – електронна адреса
замовника конкурсу.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: код КВЕД
84.11 Державне управління загального характеру. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт основних засобів. Балансова
вартість об’єкта (основні засоби) станом на 01.01.2016 – 8011,65 грн
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце
розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) 30.06.16. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області (65012,
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві Юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1
«Оцінка об’єктів в нематеріальної формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей» (нерухомого майна, нерухомості).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах I, II, III та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю
організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн.
1113) до 18.00 14.07.2016. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву. Телефон для довідок: (048) 731-50-39.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Одеській області (65012,
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503) 20.07.2016 о 15.00.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди та об’єктів приватизації
 1.Назва об’єкта оцінки: майданчик біля пожежного депо площею
2925,0 м2 та майданчик біля прохідної площею 1512,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП НВО «ПотенціалЕко». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Київська, 106. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу:
(0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу: 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Корнійчук А. Я.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 2 об’єкти.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий
режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля, склад-магазин загальною площею 165,4 м2 разом із земельною ділянкою. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Дубноцукор». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Дубно, провул. Центральний,12 (5). Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості (початкової ціни) з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: (0362) 63-58-19. Телефакс замовника конкурсу: 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77).
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 будівля.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки, усього: 0,0458 га. Місце розташування земельної ділянки: Рівненська обл., м. Дубно, провул. Центральний,12 (5).
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування
інших будівель громадської забудови (для обслуговування нежитлової будівлі, складу-магазину). Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: будівля магазину загальною площею
305,6 м2 разом із земельною ділянкою. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Дубноцукор». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 71. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості (початкової ціни) з метою приватизації шляхом
продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: (0362) 63-58-19. Телефакс
замовника конкурсу: 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській
області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 будівля.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки, усього: 0,0650 га. Місце розташування земельної ділянки: Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 71. Цільове
призначення земельної ділянки: для роздрібної торгівлі та комерційних послуг. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно
до Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого відповідно до
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльності в Україні», якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам на участь у конкурсі необхідно подати до РВ ФДМУ по
Рівненській області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які містяться в конверті. На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву
об’єкта, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву, та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її
складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в
додатках 2 – 4 до Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях). Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ Рівненській області о 9.00 22 липня
2016 року за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються 18.07.2016 (включно) до
17.00 за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок: 26-79-91.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, який буде залучений
до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
 Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (овочесховище) загальною площею 33,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Рівненський
р-н, с. Вересневе, вул. Центральна, 7в. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості (ціни продажу) для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: (0362) 63-58-19. Телефакс замовника
конкурсу: 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській
області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно
до Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого відповідно до
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльності в Україні», якими передбачено провадження практичної оціночної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі необхідно подати до РВ ФДМУ по
Рівненській області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які містяться в конверті. На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву
об’єкта, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву, та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її
складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в
додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях). Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00
22 липня 2016 року за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються 18.07.2016 (включно)
до 17.00 за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок: 26-79-91.
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Хмельницькій області
в інформації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від 29.06.2016
№ 51-52 (967-968) на стор.6, дані щодо розміру земельної ділянки по
об’єкту оцінки №1 слід читати в такій редакції: «земельна ділянка окремо під об’єктом оцінки не відведена, будівля пожежного сараю розташована на земельній ділянці 3,6 га, що перебуває в оренді ТОВ
«Чорноострівське хлібоприймальне підприємство».

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі учбового корпусу
№ 4 площею 21,0 м2 та частина технічного поверху площею 9,8 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів,
вул. Шевченка, 95. Платник робіт з оцінки – ПрАТ «МТС Україна».
 2. Назва об’єкта оцінки: 1/6 частина водонапірної башти. Найме
нування балансоутримувача об’єкта оцінки: Спеціальний авіаційний загін Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Космо
навтів, 90. Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 15,3 м2 двоповерхової будівлі їдальні. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНЗ «Сокиринський професійний аграрний ліцей
Чернігівської області». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл.,
Срібнянський р-н, с. Сокиринці, вул. О. Вересая, 10. Платник робіт з оцінки –
Сільськокосподарське ТОВ «ДРУЖБА-НОВА».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
3,0 м2 на другому поверсі будівлі гуртожитку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту. Місцезнаходження об’єкта: м. Чернігів, пров. Олексія
Бакуринського (колишній пров. Папанівців), 18а. Платник робіт з оцінки –
ФОП Святкун В. В.
 5. Назва об’єкта оцінки: приміщення магазину площею 71,3 м2 у
підвалі восьмиповерхового блоку адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський філіал ДП «Державний науководослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція».
Місцезнаходження об’єкта: м. Чернігів, просп. Миру, 21а. Платник робіт з
оцінки – ФОП Єремчук О. В.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000,
м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу: (0462) 672-818.
Телефакс замовника конкурсу: (0462) 672-783. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення
відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів,
просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по
Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн.
320, тел. для довідок (0462) 672-818.
Продовження рубрики на стор. 8
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Продаж пакетів акцій на фондовій біржі
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-34-30
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу пакетів акцій АТ на фондових біржах
№
з/п
1
2
3
4
5

Код за ЄДРПОУ та назва підприємства

Власник

24215478, ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ РИБГОСП»
33009052, ПАТ «ЛУГАНСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ»
1130667, ПАТ «АВІАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ «МЕРИДІАН»
1373341, ПАТ «СЛАВУТСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ»
20597543, ПАТ «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ»

Фізична особа*
ТОВ «ФК «Фаворит»
ТОВ «Аукціоний центр плюс»
Фізична особа*
ТОВ «ФК «Фаворит»

_________________

Назва біржі, через яку відбувався продаж

Дата продажу

Кількість придбаних акцій, шт.

Загальна вартість придбаних акцій, грн

01.06.2016
15.06.2016
15.06.2016
16.06.2016
16.06.2016

1507001
9685246
4878600
23314140
1441972

82583.65
193704.92
487860.00
19699.47
37491.27

Фондова біржа «Перспектива», м. Київ
Фондова біржа «ІННЕКС», м. Київ
УМВБ, м. Київ
Східно-Європейська фондова біржа, м.Київ
Східно-Європейська фондова біржа, м.Київ

* Особисті дані про фізичну особу не вказуються у зв’язку з відсутністю її згоди.

Фонд державного майна України повідомляє про зміну місцезнаходження та контактного телефону публічного акціонерного товариства «Фондова біржа «Перспектива», а саме: 49000, Дніпропетровська
область, м. Дніпропетровськ, вул. Воскресенська, буд. 30. Телефон для консультацій (056) 373-95-94.

фдму повідомляє

Державне підприємство «Богодухівський
сільськогосподарс
кий учбово-курсовий
комбінат»

00387298

Назва об’єкта
приватизації

Код за ЄДРПОУ

ІНФОРМАЦІЯ
щодо об’єкта, по якому прийнято рішення про приватизацію

Юридична
адреса

Орган, уповноважений до прийняття
рішення про приватизацію управляти відповідним державним
майном

Належність до переліку
підприємств, які мають
стратегічне значення
для економіки та безпеки держави (дата та
номер постанови КМУ)

с. Лозова,
Міністерство аграрної
Богодухівський політики та продорайон, Харків- вольства України
ська область,
62143

Не належить

Монопольне становище
Основні види діВартість оснона загальнодержавному
яльності об’єкта
вних засобів на
ринку відповідних товарів
31.03.2016, тис. грн приватизації (за
(робіт, послуг)
даними статуту
або Держкомстату
займає вид продукпервісна залишкова
України)
(не займає) ції, послуг
Не займає

–

4 551,0

1 717,0 Вирощування зернових культур (крім
рису), бобових
культур і насіння
олійних культур

Відповідно до наказу ФДМУ від 23.06.2016 № 1218 «Про внесення змін до помісячних графіків підготовки об’єктів груп
В, Г до продажу в 2016 році», на виконання підпункту 3.2 пункту 3 наказу Фонду державного майна України від 15 лютого
2016 р. № 299 та враховуючи Акт щодо обстеження об’єктів нерухомості цілісного майнового комплексу орендного підприємства санаторій «Червона калина» від 28 квітня 2016 р. внесено зміни у додаток «Помісячні графіки підготовки
об’єктів груп В, Г до продажу в 2016 році регіональними відділеннями Фонду державного майна України», затверджений наказом Фонду державного майна України від 15 лютого 2016 р. № 299 «Про затвердження помісячних графіків
підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2016 році»:
1) у розділі «ЛИПЕНЬ» виключити позицію:
Регіональне відділення по Рівненській області
Орендні підприємства і організації орендарів, створені на базі державних підприємств
21082717
Орендне підприємство санаторій «Червона калина»
2) розділ «ГРУДЕНЬ» доповнити позицією:
Регіональне відділення по Рівненській області
Орендні підприємства і організації орендарів, створені на базі державних підприємств
21082717
Орендне підприємство санаторій «Червона калина»

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство освіти 39568620, Університет митної справи та фінансів, м. ДніпропеНежитлове вбудоване
Інформація відсутня м. Дніпропетровськ,
33,95;
339 087,00
1 рік
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі (поі науки України
тровськ, вул. Дзержинського, 2/4, тел. 745-55-96
приміщення
вул. Дзержинського, 2/4
7,0
годинне використання)
2 Міністерство освіти 39568620, Університет митної справи та фінансів, м. ДніпропеЧастина нежитлового
39568620.1.ААААЖЖ167 м. Дніпропетровськ,
2,0
26 204,00
1 рік
Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари
і науки України
тровськ, вул. Дзержинського, 2/4, тел. 745-55-96
вбудованого приміщення
вул. Рогальова, 8
3 Державне космічне 14313369, Державне підприємство «Дніпровський проектний інсти- Нежитлове вбудоване
ИМЕГРП035
м. Дніпропетровськ,
30,14
390 102,00
2 роки 11 місяців Розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного зв’язку), опеагентство України тут», м. Дніпропетровськ, вул. Театральна, 6 тел. (066) 407-80-13
приміщення
вул. Театральна, 6
раторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до мережі Інтернет

№
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. 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 можплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство інфра- 22020055, Донецька дирекція УДППЗ «Укрпошта», 84122, Донецька обл.,
Нежитлове вбудоване приміщення першого по- 21560045.500.АААЖЖА169 Донецька обл., м. Лиман,
15,7
31 434,00
1 рік
структури України м. Слов’янськ, вул. Свободи, 1, тел. (0626) 66-40-10
верху будівлі
вул. Пушкіна, 3а
станом на 29.02.2016
2 Міністерство освіти 38177113, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 84116, Частина нежитлового вбудованого приміщення
38177113.1.РЛФФИУ010 Донецька обл., м. Слов’янськ,
9,5
17 070,00
1 рік
і науки України
Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Генерала Батюка, 19, тел. (06262) 3-23-5 першого поверху будівлі навчального корпусу № 2
провул. Вчительський, 1
станом на 29.02.2016

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення 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

Назва органу управління

1 Державна пенітенціарна
служба України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
08563330, Бердичівська виправна колонія управління державної пенітенціарної служби України в Жито- Нежитлові приміщення будівлі 08563330.1.СГГФШД488 м.Бердичів,
40,8
88779,00
2 роки 364 дні
Розміщення майстерні для проведення індивімирській області (№ 70), м. Бердичів, вул. Низгірецька, 1, тел. (04143) 2-22-12
санчастини (літ. М-2)
вул. Низгірецька, 1
дуальної мистецької діяльності
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

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».

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

Назва органу управління

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

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

28
29
30
31

РВ ФДМУ по Київській області
РВ ФДМУ по Київській області
РВ ФДМУ по Київській області
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична
адреса, контактний телефон)
24215478, ПрАТ «Яготинський рибгосп»
24215478, ПрАТ «Яготинський рибгосп»
24215478, ПрАТ «Яготинський рибгосп»
24215478, ПрАТ «Яготинський рибгосп»
24215478, ПрАТ «Яготинський рибгосп»
24215478, ПрАТ «Яготинський рибгосп»
24215478, ПрАТ «Яготинський рибгосп»
24215478, ПрАТ «Яготинський рибгосп»
24215478, ПрАТ «Яготинський рибгосп»
24215478, ПрАТ «Яготинський рибгосп»
24215478, ПрАТ «Яготинський рибгосп»
24215478, ПрАТ «Яготинський рибгосп»
24215478, ПрАТ «Яготинський рибгосп»
24215478, ПрАТ «Яготинський рибгосп»
24215478, ПрАТ «Яготинський рибгосп»
24215478, ПрАТ «Яготинський рибгосп»
24215478, ПрАТ «Яготинський рибгосп»
24215478, ПрАТ «Яготинський рибгосп»
24215478, ПрАТ «Яготинський рибгосп»
24215478, ПрАТ «Яготинський рибгосп»
24215478, ПрАТ «Яготинський рибгосп»
24215478, ПрАТ «Яготинський рибгосп»
24215478, ПрАТ «Яготинський рибгосп»
24215478, ПрАТ «Яготинський рибгосп»
24215478, ПрАТ «Яготинський рибгосп»
24215478, ПрАТ «Яготинський рибгосп»
24215478, ПрАТ «Яготинський рибгосп»

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість згідно з незалежною
місцезнаходження
площа, м2 оцінкою без урахування ПДВ, грн
24215478.1.БДПМЧЯ315 Київська обл., м. Яготин, вул. Дарницька, 78
–
–
24215478.2.БДПМЧЯ317 Київська обл., м. Яготин, вул. Дарницька, 78
–
–
24215478.3.БДПМЧЯ318 Київська обл., м. Яготин, вул. Дарницька, 78
–
–
24215478.4.БДПМЧЯ319 Київська обл., м. Яготин, вул. Дарницька, 78
–
–
24215478.5.БДПМЧЯ320 Київська обл., м. Яготин, вул. Дарницька, 78
4 630,0
–
24215478.6.БДПМЧЯ321 Київська обл., м. Яготин, вул. Переяслівська, 142
–
–
24215478.7.БДПМЧЯ322 Київська обл., м. Яготин, вул. Переяслівська, 142
–
–
24215478.7.БДПМЧЯ323 Київська обл., м. Яготин, вул. Переяслівська, 142
6 500,0
–
24215478.9.БДПМЧЯ324 Київська обл., м. Яготин
5 365,0
–
24215478.10.БДПМЧЯ325 Київська обл., Яготинський р-н, с. Червоне Заріччя 5 300,0
–
24215478.11.БДПМЧЯ326 Київська обл., Яготинський р-н, с. Червоне Заріччя
–
–
24215478.12.БДПМЧЯ327 Київська обл., Яготинський р-н, с. Червоне Заріччя
–
–
24215478.13.БДПМЧЯ328 Київська обл., Яготинський р-н, с. Червоне Заріччя
–
–
24215478.14.БДПМЧЯ329 Київська обл., Яготинський р-н, с. Червоне Заріччя
–
–
24215478.15.БДПМЧЯ330 Київська обл., Яготинський р-н, с. Червоне Заріччя
–
–
24215478.16.БДПМЧЯ331 Київська обл., Яготинський р-н, с. Червоне Заріччя 10 452,0
–
24215478.17.БДПМЧЯ332 Київська обл., Яготинський р-н, с. Червоне Заріччя
–
–
24215478.18.БДПМЧЯ333 Київська обл., Яготинський р-н, с. Червоне Заріччя 4 647,0
–
24215478.19.БДПМЧЯ334 Київська обл., м. Яготин, вул. Переяслівська, 142
–
–
24215478.20.БДПМЧЯ335 Київська обл., м. Яготин, вул. Переяслівська, 142
1 536,0
–
24215478.21.БДПМЧЯ336 Київська обл., м. Яготин, вул. Переяслівська, 142
–
–
24215478.22.БДПМЧЯ337 Київська обл., м. Яготин, вул. Переяслівська, 142
–
–
24215478.23.БДПМЧЯ338 Київська обл., м. Яготин, вул. Переяслівська, 142
–
–
24215478.24.БДПМЧЯ339 Київська обл., м. Яготин, вул. Переяслівська, 142
–
–
24215478.25.БДПМЧЯ340 Київська обл., м. Яготин, вул. Переяслівська, 142
–
–
24215478.26.БДПМЧЯ341 Київська обл., м. Яготин, вул. Переяслівська, 142
–
–
24215478.27.БДПМЧЯ342 Київська обл., м. Яготин
–
–
реєстровий номер майна

Гребля з кріпленням (інв. № 1001)
Донний водоспуск (шахта) (інв. № 1002)
Паводковий водоскид (інв. № 1003)
Паводковий водоскид (інв. № 1004)
Відгороджувальна дамба (інв. № 1050)
Дамба рибоуловлювача 273,0 пог. м (інв. № 1051)
Земляна гребля з кріпленнями (інв. № 1085)
Кріплення греблі каменем (інв. № 1095)
Відгороджувальна дамба з кріпленням каменем (інв. № 1096)
Головний скидний канал (інв. № 1097)
Перепускні споруди (водозабори) у вершині ставу (інв. № 1098)
Перепускні споруди (водозабори) у вершині ставу (інв. № 1099)
Перепускні споруди (водозабори) у вершині ставу (інв. № 1100)
Донні водоспуски (інв. № 1103)
Донні водоспуски (інв. № 1104)
Гребля у вершині ставу з кріпленням з 2 сторін (інв. № 1107)
Кріплення схилу греблі ставів 1–2 (інв. № 1125)
Скидний канал (інв. № 1052)
Підвідний канал 1 300,0 пог. м до насосної станції № 4 (інв. № 1053)
Кріплення греблі каменем (інв. № 1054)
Подводний водоскид (вершина ставу) (інв. № 1056)
Донний водоспуск (рибоуловлювач) (інв. № 1058)
Перегороджувальна споруда за рибоуловлювачем (інв. № 1059)
Водозабірна споруда на водоводі рибоуловлювача (інв. № 1060)
Водовід в рибоуловлювач (інв. № 1061)
Перепускна споруда зі ставу № 2 в став № 1 (інв. № 1062)
Перепускна споруда зі ставу № 1 в став № 2 (середина греблі) (інв.
№ 1077)
24215478, ПрАТ «Яготинський рибгосп» Донний водоспуск на ПК–0+50 (відгороджувальна дамба) (інв. № 1078) 24215478.28.БДПМЧЯ343 Київська обл., м. Яготин, вул. Переяслівська, 142
24215478, ПрАТ «Яготинський рибгосп» Контурна дамба з кріпленням каменем (інв. № 1088)
24215478.29.БДПМЧЯ344 Київська обл., м. Яготин, вул. Переяслівська, 142
24215478, ПрАТ «Яготинський рибгосп» Донний водоспуск з рибоуловлювача (інв. № 1055)
24215478.30.БДПМЧЯ345 Київська обл., м. Яготин, вул. Переяслівська, 142
23566968, Білоцерківський філіал
Нежитлове приміщення;
–
Київська обл., м. Біла Церква, 2-й Замковий проДержавного науково-дослідного та
вулок, 10а
проектно-вишукувального інституту
нежитлове приміщення;
«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»
нежитлове приміщення;
нежитлове приміщення

–
1 562,0
–
14,0;

–
–
–
299 700,00

максимально можливий строк оренди
2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців
2 роки 11 місяців

13,8;
6,3;
14,5

мета використання
За цільовим призначенням
За цільовим призначенням
За цільовим призначенням
За цільовим призначенням
За цільовим призначенням
За цільовим призначенням
За цільовим призначенням
За цільовим призначенням
За цільовим призначенням
За цільовим призначенням
За цільовим призначенням
За цільовим призначенням
За цільовим призначенням
За цільовим призначенням
За цільовим призначенням
За цільовим призначенням
За цільовим призначенням
За цільовим призначенням
За цільовим призначенням
За цільовим призначенням
За цільовим призначенням
За цільовим призначенням
За цільовим призначенням
За цільовим призначенням
За цільовим призначенням
За цільовим призначенням
За цільовим призначенням
За цільовим призначенням
За цільовим призначенням
За цільовим призначенням
Розміщення вимірювальної електротехнічної лабораторії
Для побутового обслуговування
населення
Розміщення комори для побутового обслуговування населення
Розміщення офіса

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

4 липня 2016 року

№ 53 (969)

7
ЛУГАНСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Луганській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можли- мета використання
місцезнаходження
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти і науки 02541094, Кремінський професійний ліцей, Луганська обл., Кремінський р-н, Частина нежитлового вбудованого приміщення на першому поверсі п’ятиповер
–
Луганська обл., Кремінський р-н,
37,0
60 927,00
2 роки
Розміщення складу
України
м. Кремінна, просп. Леніна, 1, тел. (099) 077-08-50
хової будівлі побутового корпусу № 2 (інв. № 10301008)
м. Кремінна, просп. Леніна, 1
станом на 29.02.2016

№
з/п Назва органу управління

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

найменування

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, бульв.
Дружби Народів, 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».

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

Назва органу
управління

1 Міністерство інфраструктури України
2 Міністерство інфраструктури України
3 Міністерство інфраструктури України
4 Міністерство інфраструктури України

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
Частина покриття плитами міжколійя залізничної колії
01125815.1.ИГАСРК00010 Одеська обл., м. Ізмаїл,
22,4
44 163,00
1 рік
№ 3 ВПК-1
вул. Портова, 16
Нежитлові приміщення будівлі пасажирського павільйону
01125666.1.АААГИА531 м. Одеса, пляж «Арка145,0
3 486 500,00
1 рік
дія», 3/1
Нежитлове приміщення другого поверху службової будівлі
01125666.1.АААИГА177 м. Одеса, Митна пло22,6
306 640,00
1 рік
з побутовими приміщеннями
ща, 1/1
Нежитлове приміщення першого поверху чотириповерхової 38727770.6.РАЯИЮК1430 Одеська обл., м. Чорно52,2
641 576,00
1 рік
будівлі палацу спорту «Юність»
морськ, просп. Миру, 20

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

найменування

01125815, Державне підприємство «Ізмаїльський морський торговельний порт»,
68600, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Портова, 7, тел. (04841) 2-04-95
01125666, Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт»,
65026, м. Одеса, Митна площа, 1, тел. (048) 729-38-24
01125666, Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт»,
65026, м. Одеса, Митна площа, 1, тел. (048) 729-38-24
38728418, Іллічівська філія ДП «Адміністрація морських портів України», 68001,
Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Праці, 6, тел. (04868) 9-16-00

реєстровий номер майна

мета використання
Інше використання нерухомого майна
(розміщення опір технічного обладнання)
Інше використання нерухомого майна
(розміщення побутових приміщень)
Розміщення офіса
Розміщення офіса

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

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

Назва органу
управління

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

найменування

1 Міністерство освіти
і науки України

02071100, Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондра- Нежитлове приміщення
тюка, Першотравневий проспект, 24, м. Полтава, 3600, тел. (0532) 56-98-94

2 Державна пенітенціарна служба України
3 Міністерство соціальної політики України

08564280, Кременчуцька виховна колонія УДПтСУ в Полтавській області, вул. Лікаря О. Богаєвського, 10/30, м. Кременчук, Полтавська обл., тел. (05366) 2-31-29
03189185, Спеціалізований Миргородський санаторій «Слава», вул. Харківка,
64, м. Миргород, Полтавська обл., 37600, тел. (05355) 5-27-16

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна максимально
пло- за незалежною можливий
мета використання
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди
02071100.1.ЮУЧПКХ027 вул. Соборності, 40б, м. Полтава 1 878,80 6 829 210,0
10 років Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні, проектно-вишукувальні,
проектно-конструкторські роботи (лабораторії конструкторського бюро, проведення
досліджень й експериментальних розробок у сфері інших технічних наук)
08564280.18.МОДССИ044 вул. Лікаря О. Богаєвського, 10/30, 42,1
112 397,00
2 роки
Склад
м. Кременчук, Полтавська обл.
11 місяців
03189185.1.ЯРХСЖП138 вул. Харківка, 64, м. Миргород,
1,0
4 312,00
2 роки
Розміщення рекламної продукції для здійснення діяльності у сфері фотографії
Полтавська обл.
11 місяців
Реєстровий номер майна

Частина нежитлового приміщення
будівлі гаража
Частина нежитлового приміщення
1-го поверху приміщення їдальні

місцезнаходження

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

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

1 Міністерство внутрішніх
справ України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
місцезнахозагальна вартість майна за незалеж- максимально можлимета використання
майна
дження
площа, м2
ною оцінкою, грн
вий строк оренди
08592307, Управління Міністерства внутрішніх справ України в Тернопільській області (перебуває Частина нежитлових приміщень 08592307.1.ЖЧКБДЧ014 вул. Валова, 11, 177,08
2 044 070,00
2 роки
Розміщен ня їдальні, що не здійснює торгівлю продовольв процесі ліквідації), 46001, вул. Валова, 11, м. Тернопіль, тел. (0352) 27-15-64
будівлі їдальні літ. «Б»
м. Тернопіль
чими товарами підакцизної групи
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

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

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Хмельницькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн вий строк оренди
1 Державна служба України 23312469, Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, Частина приміщення у пожежному 23312469.2.ААААЕК289 м. Хмельницький, вул. Купріна, 58
2,0
8 605,00
2 роки 11 місяців Розміщення автомата, що відпускає
з надзвичайних ситуацій м. Хмельницький, вул. Героїв Чорнобиля, 1/2, тел. (0382) 63-01-03
депо з навчальним пунктом
каву та гарячі напої
2 Державна казначейська 37822967, Старокостянтинівське управління Державної казначейської служби України Хмельницької області, Гараж в гаражному масиві
37822967.1.АААГБД290 Хмельницька обл., м. Старокос22,9
17 725,00
2 роки 11 місяців Розміщення гаража
служба України
тел. (03854) 3-04-10
тянтинів, пров. Подільський, 6/4

№
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: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

м. КИЇВ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
1 Київська обласна державна 21587506, Комунальне підприємство Київської обласної ради «Управління Нерухоме майно –
адміністрація
споруд», 01196, Київ, площа Л. Українки, 1, тел./факс (044) 286-83-01
нежилі приміщення

реєстровий номер майна
–

Дані про об’єкти щодо яких надійшли заяви про оренду
місцезнаходження об’єкта оренди
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
м. Київ, площа Л.Українки, 1 (приміщення
189,0
3 021 165,00
2 роки 11 місяців
Розміщення офіса
адміністративного будинку (блок Б)
станом на 31.03.2016

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

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

КИЇВСЬКА область
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Київській області в інформації про
проведення конкурсу на право оренди нерухомого державного майна, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» № 51-52 (967-968) від 29.06.2016 на стор.
8, щодо об’єкта оренди – нежитлового приміщення № 41 площею 16,0 м2 та частини приміщення № 40 площею 2,5 м2 на 1-му поверсі пасажирського термінала
«D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають на балансі
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», в абзаці «Цільове використання об’єкта
оренди» слід читати: «Розміщення аптеки, що реалізує готові ліки.».

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого державного майна
Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на право укладення договору оренди нерухомого державного майна, яке обліковується
на балансі апеляційного суду Одеської області, орган управління – Державна судова адміністрація України.
 Назва об’єкта оренди: адміністративне нежитлове приміщення на першому поверсі десятиповерхової будівлі суду, інв. № 1031000001, реєстровий № 02892913.1.ЕЦФЯКВ113, загальною площею 18,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Гайдара, 24а.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 222 453,00 грн (двісті двадцять дві тисячі чотириста п’ятдесят три грн 00 коп.) (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць – березень 2016 р. – 3 707,55
грн (три тисячі сімсот сім грн 55 коп.) (без ПДВ).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання: розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права (здійснення
адвокатської діяльності); строк оренди – 2 роки 11 місяців; своєчасне і в повному обсязі
внесення орендної плати до державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до
12 числа місяця, у платіжних дорученнях, які оформлює орендар, вказується призначення платежу за зразком, який надає орендодавець листом при укладенні договору
оренди), надання орендарем копій платіжних документів орендодавцю та балансоутримувачу; належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодження
і псуванню, утримування майна в порядку, передбаченому санітарними нормами та
правилами пожежної безпеки, підтримування орендованого майна в належному стані,
не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу; забезпечення виконання протипожежних вимог стандартів, норм, правил,
а також вимог та постанов пожежної охорони; забезпечення заходів впровадження
автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж, а також використання з цією метою виробничої автоматики; у будь-який час доби у присутності представника орендаря надати робітникам відомчої пожежної охорони балансоутримувача можливість
перевірки на об’єкті оренди готовності засобів пожежогасіння, пожежної сигналізації
та зв’язку; здійснення оплати за надані балансоутримувачем протипожежні послуги
згідно з діючими тарифами балансоутримувача; забезпечення орендодавцю і балансоутримувачу доступ на об’єкт оренди з метою контролю за його використанням та
виконанням умов договору; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту
укладення договору оренди на суму, не меншу, ніж його вартість за висновком про
вартість, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховане; укладення з балансоутримувачем договору на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати
податку на землю протягом 15 робочих днів з дати укладення договору; зобов’язання
орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди балансоутримувачу у належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з
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урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини
орендаря; дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і
санітарії в приміщеннях згідно із законодавством; заборона суборенди та приватизації об’єкта оренди; компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту про
незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для визначення стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення про переможця конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний підписати договір оренди з орендодавцем протягом 5
робочих днів з моменту його отримання, а у разі його відмови від укладення договору
оренди (протягом 5 робочих днів) договір оренди укладається з учасником конкурсу,
який останній відмовився від надання пропозицій по орендній платі, але погодився
укласти договір оренди з урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс;
відомості про претендента; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься претендентом в день
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента для юридичної особи: документи що посвідчують
повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати
претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній звітний період; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
відомості про претендента для фізичної особи: копію документа, що посвідчує
особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб – підприємців;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи.
Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в
інформації про конкурс, та чинному законодавству.
Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші матеріали
претендентів подаються до регіонального відділення у конвертах з написом «На
конкурс» з відбитком печатки претендента.
Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати опублікування
цієї інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн.
1113, щодня з 9.00 до 16.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.00 до 15.00.
Кінцевий строк приймання документів на конкурс – не більш ніж за три робочих дні до дати проведення конкурсу до 16.00.
Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені особи претендентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за перший/базовий
місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо
розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.30 на 21-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ ФДМУ по
Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх, кімн. 503.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Одеській області за
тел.: 731-40-59, 731-50-38.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
Регіональне відділення ФДМУ по Черкаській області проводить конкурс на право оренди нерухомого державного майна, що обліковується на балансі Державного
підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». Орган
управління – Міністерство аграрної політики та продовольства України.

 Об’єкт оренди: приміщення фірмового магазину «Холодний Яр» площею
143,1 м2 за адресою: вул. Соборна (колишня Свердлова), 77, м. Сміла, Черкаська
обл., вартість за незалежною оцінкою – 326 300,00 грн (без ПДВ).
Початковий розмір орендної плати за базовий місяць – травень
2016 року, визначений відповідно до вимог чинного законодавства, становить
4 078,75 грн (без ПДВ).
Умови конкурсу:
термін укладення договору оренди – 2 роки 364 дні; без права приватизації та
передачі об’єкта оренди в суборенду; найбільший запропонований розмір місячної
орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди, який повинен бути
не меншим, ніж початковий розмір орендної плати, та відповідати орендним ставкам, що застосовуються до мети використання майна, запропонованої претендентом; своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за
звітним) з урахуванням її індексації; забезпечення виконання зобов’язань зі сплати
за оренду (на момент укладення договору оренди сплата завдатку у розмірі трьох
орендних плат за базовий місяць оренди, який зараховується в рахунок сплати за
останні місяці оренди; у разі невчасного виконання зобов’язань: сплата пені, штрафу,
неустойки); належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням відповідно до заяви орендаря; забезпечення збереження орендованого
майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, утримання майна в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримування
орендованого майна в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в
оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювання заходів протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди на суму, не меншу, ніж зазначена
у висновку про вартість об’єкта оренди, на користь балансоутримувача в порядку,
визначеному чинним законодавством; здійснювати витрати, пов’язані з утриманням
орендованого майна. Протягом 15 робочих днів після підписання договору укласти
з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг
орендарю; дотримання організаційно-технічних вимог експлуатації об’єкта та забезпечення дотримання пожежної безпеки; надання працівників для попередження та
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією (у разі
їх настання або загрози виникнення); своєчасне здійснення за рахунок орендаря
капітального, поточного та інших видів ремонту орендованого майна; компенсація
витрат на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди та надання орендодавцю на
момент укладення договору оренди копій підтвердних документів.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу
орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
У разі якщо переможцем конкурсу стане суб’єкт малого підприємництва,
який проводитиме виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах, запропонована ним орендна плата визначається з урахуванням
коефіцієнта, передбаченого додатком 2 до Методики розрахунку орендної плати
за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 04.10.95 № 786 (зі змінами).
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь в конкурсі; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов
конкурсу (відображаються в проекті договору оренди), крім пропозицій щодо
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якої вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним; відомості
про учасника конкурсу:
для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з
урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від
претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію
виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту
суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Крім того, учасником конкурсу можуть бути надані додаткові пропозиції до умов
договору оренди, в тому числі щодо поліпшення орендованого майна, пропозиції
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щодо гарантій сплати орендної плати (завдаток, гарантія, тощо) – відображаються в проекті договору оренди.
Конкурс буде проведено об 11.00 26 липня 2016 року в приміщенні регіо
нального відділення за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн.
309 у присутності конкурсантів або їх уповноважених представників.
Конкурсні пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) подаються в окремому конверті з написом: «На конкурс по оренді, що відбудеться 26
липня 2016 року, об’єкт оренди: приміщення фірмового магазину «Холодний Яр»
за адресою: вул. Соборна, 77, м. Сміла, Черкаська область, площею 143,1 м2», запечатаному печаткою учасника конкурсу.
Кінцевий термін подання заяв для участі у конкурсі з конкурсними пропозиціями (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) – до 17.00 20 липня 2016
року за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, м. Черкаси (приміщення регіо
нального відділення).
Пропозиції щодо розміру орендної плати подаються в запечатаних непрозорих
конвертах під час реєстрації учасників конкурсу до початку засідання конкурсної
комісії. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі з питань оренди державного майна регіонального відділення за телефоном (0472) 37-34-48 та на веб-сайті
ФДМУ за адресою: www. spfu.gov.ua.

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта: нежитлові приміщення службового блоку в пункті пропуску через державний кордон України «Нові Яриловичі-Нова Гута» загальною площею 14,7 м2.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Скиток, вул. Лісна, 54.
Орган управління: Державна фіскальна служба України.
Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України, перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Чернігівської митниці ДФС.
Статус майна: нерухоме майно державної форми власності.
Вартість об’єкта оренди, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку, станом на 31.03.2016 становить 23 151,15 грн без ПДВ.
Основні умови проведення конкурсу:
мета використання об’єкта оренди – надання послуг митного брокера; отримання дозволу, що надається Державною фіскальною службою та Адміністрацією
Державної прикордонної служби України, відповідно до поданої заяви про надання/
переоформлення дозволу на провадження митної брокерської діяльності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 04.08.2015 № 693; стартовий
розмір орендної плати, розрахований відповідно до Методики розрахунку орендної
плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою КМУ від
04.10.95 № 786, з урахуванням змін та доповнень до неї, з використанням орендної
ставки 40 % (для надання послуг митного брокера), за базовий місяць – травень
2016 р. становить 807,20 грн без ПДВ; ефективне використання орендованого
майна за цільовим призначенням відповідності до мети, вказаної у договорі оренди;
заборона суборенди, права викупу орендарем та переходу права власності до третіх
осіб; здійснення невід’ємних поліпшень об’єкта оренди з дозволу орендодавця; виконання поточного та капітального ремонту об’єкта оренди за рахунок орендаря без
компенсації витрат на їх здійснення; переобладнання орендованого приміщення за
рахунок орендаря (без компенсації витрат на його здійснення) з метою унеможливлення доступу сторонніх осіб до службових приміщень митного поста та Державної
прикордонної служби; дотримання належних умов щодо експлуатації об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню; забезпечення орендарем протипожежної безпеки об’єкта оренди; страхування протягом місяця з дати укладення
договору орендованого майна на користь балансоутримувача на суму, не меншу,
ніж його вартість, визначена за незалежною оцінкою; внесення завдатку в розмірі,
не меншому, ніж орендна плата за базовий місяць оренди, який вноситься в рахунок
плати за останній місяць оренди, протягом місяця після підписання договору оренди;
укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування
витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг протягом 15 днів після укладення договору оренди; своєчасне і в повному
обсязі внесення орендної плати з урахуванням індексу інфляції; компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки майна платнику за договором
на проведення оцінки від 26.04.2016 № 02-32-09/57; термін оренди – 2 роки 364 дні;
переможець конкурсу після отримання проекту договору оренди зобов’язаний протягом 5 робочих днів повернути орендодавцю підписаний проект договору оренди. У
разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди або порушення ним
строку, визначеного умовами конкурсу та п. 30 Порядку, конкурсною комісією буде
визначений новий переможець конкурсу відповідно до п. 34. Порядку.
Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день після
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ ФДМУ по
Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 305.
Кінцевий термін приймання заяв з документами від претендентів на участь у
конкурсі – за три робочих дні до дати проведення конкурсу до 17.00.
У разі якщо дата проведення конкурсу або кінцевий термін приймання заяв
припадає на неробочий чи святковий день, то датою проведення конкурсу або
останнім днем прийняття заяв вважається наступний за вихідними чи святковими днями робочий день.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі
матеріали:
заяву про участь у конкурсі та пакет документів, зазначених в інформації про конкурс та згідно з Переліком документів, які подаються орендодавцеві для укладення
договору оренди майна, що належить до державної власності, затвердженим наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду,
яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає
нові пропозиції відповідно до умов конкурсу; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкту малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в канцелярію регіонального відділення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43 в запечатаному непрозорому конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки
претендента (за наявності), із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди
(адреса, площа, назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості
приватизації», в якій опублікована інформація про об’єкт оренди.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи
подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць
оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної
комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується
за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 31.08.2011 № 906.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, тел. (0462) 77-44-95 з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці,
у п’ятницю – до 16.00 (крім вихідних), РВ ФДМУ по Чернігівській області.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди нерухомого державного майна
 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – частина нежилого приміщення коридору на першому поверсі будівлі загальною
площею 2,0 м2 (реєстровий № 02544537.43.ЧСУМНЯ037), що перебуває на
балансі Державного навчального закладу «Центр професійної освіти інформаційних технологій, поліграфії та дизайну м. Києва».
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
29.02.2016 становить 22 100,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і
науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України
«Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – лютий 2016 р. становить 165,75
грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення торговельного автомата,
що відпускає продовольчі товари; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою
на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди
відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди –
2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на
орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна,
запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду,
з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної
безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику
за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на
забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в
розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає
зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна;
укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування
витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна –
0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії
страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений
висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу
після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 50 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 17.20 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн 102).
 2. Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме майно – частина
нежитлового приміщення на першому поверсі навчального корпусу загальною площею 2,0 м2 (реєстровий № 19036779.7.АААБИД163), що перебуває
на балансі Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра
Конашевича-Сагайдачного, за адресою: м. Київ, вул. Братська, 12.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
29.02.2016 становить 27 780,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і
науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України
«Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015 № 928-VIII.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – лютий 2016 року становить
208,35 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари; найбільший запропонований розмір
місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з
встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання
об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди;
строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права
власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку,
передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в
оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання
і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток
в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає
зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна;
укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування
витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна –
0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії
страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений
висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу
після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 40 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн.102).
 3. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно –
частина нежитлового приміщення в вестибулі навчального корпусу університету літ. «З», загальною площею 3,6 м2 за адресою: вул. Щорса, 18, м. Київ,
що перебуває на балансі Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
29.02.2016 становить 49 800,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство культури України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індек-

си інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України
«Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – лютий 2016 р. становить 166,00
грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення буфету, що не здійснює
продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне
використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди
та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної
безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом
15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку
об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати
на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений
завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та
надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору
оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового
платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний
надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 50% початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 16.00 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн.102).
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали
(для об’єктів 1 – 3):
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032, м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву, в конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (для фізичних осіб за наявності), із зазначенням
назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий
місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладення договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

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

ІНФОРМАЦІЯ
7 територіального вузла урядового зв’язку Державної
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна
Назва та місце розташування органу, що проводить конкурс: 7 територіальний вузол урядового зв’язку Державної служби спеціального зв’зку та захисту інформації України.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: вбудовані нежитлові приміщення № 1-4 загальною площею 19,5 м2 на першому поверсі п’ятиповерхового
житлового будинку за адресою: Львівська обл., м. Винники, вул. Кільцева, 3.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.03.2016
становить 158 953, 00 грн (сто п’ятдесят вісім тисяч дев’ятсот п’ятдесят три гривні 00 коп.).
Початковий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – березень 2016 року становить 2 384,30 грн (без ПДВ).
Цільове використання: розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів (орендна ставка 18 %).
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація орендодавцю коштів за виконання незалежної оцінки майна; компенсація орендодавцю коштів за
проведення рецензії з незалежної оцінки майна; проведення поточного ремонту
майна за рахунок коштів орендаря; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок коштів орендаря та укладення договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати; внесення
завдатку в розмірі, не меншому, ніж місячна орендна плата.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії
документи, що відповідають вимогам п.7 Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 31.08.2011 № 906.
Телефон для довідок (032) 296-14-77.
Заяви та документи для участі в конкурсі приймаються протягом 15 календарних днів з дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Конкурсні пропозиції надсилаються в окремому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника (за наявності).
Конкурс буде проведено об 11.00 на 22-й календарний день з дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою:
м. Львів-Винники, вул. Сахарова, 18 (каб. 17б).
У разі якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий або святковий
день, то датою проведення конкурсу вважається наступний за вихідними чи святковими днями робочий день.

КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Продовження. Початок рубрики на стор. 3 – 5

Підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди з
метою визначення ринкової вартості державного майна для розрахунку
орендної плати, що відбувся в 29.03.2016
Переможцем конкурсу визнано:
ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на нежитлові вбудовані приміщення
першого поверху та підвалу площею 214,3 м2, що перебувають на балансі ДП «УКР
КОНВЕРСБУД», за адресою: м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 6. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Вартість робіт – 1 600,00 грн. без
врахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні;
ТОВ «Центр-Приват-Експерт» на нежитлове приміщення площею 129,6 м2 в
адміністративно-побутової будівлі РБД, що перебуває на балансі ДП «Миколаївський
морський торговельний порт», за адресою: м. Миколаїв, Громадянський узвіз, 1/1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
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розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Вартість робіт – 1 700,00
грн. без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 календарних днів;
ПЕП «Візаві» на об’єкти оренди:
нежитлові приміщення адмінбудівлі площею 65,5 м2, що перебувають на балансі
Березнегуватського управління водного господарства, за адресою: Миколаївська
обл., смт Березнегувате, вул. Піонерська, 34. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
укладення договору оренди. Вартість робіт – 1 400,00 грн. без врахування ПДВ,
строк виконання робіт – 3 календарних дні;
нежитлові вбудовані приміщення площею 83,8 м2 першого поверху в адмінбудівлі, що перебувають на балансі Головного управління статистики у Миколаївській
області, за адресою: Миколаївська обл., смт Веселинове, вул. Одеська, 81. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість робіт – 1 300,00
грн. без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні;
ТОВ «Експерт-Південь» на об’єкти оренди:
нежитлові вбудовані приміщення площею 449,8 м2 першого поверху адмінбудівлі,
що перебувають на балансі ДП «УКРКОНВЕРСБУД», за адресою: м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 6. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Вартість робіт – 2 000,00 грн. без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні;

нежитлове приміщення, площею 17,4 м2 на першому поверсі в будівлі учбового
корпусу, що перебуває на балансі ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж»,
за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 11. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Вартість робіт – 1 200,00 грн. без врахування ПДВ,
строк виконання робіт – 3 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 31.03.2016
1. Нежитлове вбудоване приміщення (кімн. 307) на третьому поверсі
п’ятиповерхової будівлі навчально-виробничого корпусу площею 18,3 м2 (інв.
№ 1032001) за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Радянський,
17. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М.
2. Вбудоване нежитлове приміщення площею 12,1 м2 на п’ятому поверсі та
частина даху площею 10,0 м2 у п’ятиповерховому побутовому корпусі № 2 (інв.
№ 10301008) за адресою: Луганська обл., м. Кремінна, просп. Леніна, 1. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М.
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